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أكرلم

عِندِمِقوَلَؤكَانَآثقُزءَانَيَتَدَبَّرُونَافَلَامالو

مهو!ثِيًراآختِلمافِيهِلَوَجَدُواْادلَّهِغَترِ
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المق!مة

فيالباحثينشغلتالتيالموضوعاتمنالمصادرنظريةموضوعيُعد.....نحي

ترىالتيالتقليديةالرؤيةمعمتعارضفعلكردالمصادرنظريةوتأتي.الحديثالعصر

إلمماف.م)YA-بينماالفترةفيالخمسةالأسفاركاتبهوالسلامعليهموسىأنَّ

منالعديدتواجهالحاليةصورخهاعلىالتوراةأنَّإلىالمصادرنظريةفتذهب..مق5251

بطرحتتعلقالمشكلاتهذهأولىكانت.الباحثيناهتمامأثارتالتيالنقديةالمشكلات

حيث،الخمسةالأسفارعبرالتكرارومشكلة،وفاتهعنموسىيكتبكيفقضية

إبراهيممعللعهدوقصتانللخلققصتانفهناك:مكررةقصةمنأكثرالباحثونوجد

دراسةالمشكلاتهذهدراسةفيالباحثونبدأهناومن.للظوفانوقصتانالسلامعليه

نصينهناكوأنَالتكرار،لهذاأسبابوجودضرورةإلىالباحثونوتوصل.نقدية

عليهيغلبونصٌ)إلوهيم(،الإلوهيةلفظاستخدامعليهيغلبنصٌ:التوراةداخل

كتابتهيُرجحوالذي،اليَهَويالمصدرمعالبدايةوكانت(.)يهوهالإلوهيةلفظاستخدام

يصفقصصبكتابةاليهويالمؤلفقامحيثالميلادقبلوالثامنالتالححعالقرنبينما

وتصوير،إسرائيلبنيباَباءاليهويالمصدرعنهمعبرماتاريخوبدايةالعالمخلقفيها

داودمملكة"انقسامحدوثوبعد.للتاريخالأولىالبداياتمنذالإلهمععلاقتهم

فيأفرايم،أإسرائيلومملكةالقدسوعاصمتهاالجنوبفييهودامملكة)إلىوسليمان

الممفكةفيالإلوهيميالمصدرنصكُتِبَإيل(،وبيتنابلحرمدنهاأهمومنالشمالى

يصفالإلوهيميالمصدرأنَّورغم.اليهويالمصدررؤيةعنمستقلةكرؤيةالشمالية

من(أ-ا)1الأصحاحاتيتجاوزالهإلا،اليهويالمصدريصفهالذيالتارلخنف!ص

الميلادقبلْالسابعالقرنحوالىوفي.السلامعليهإبراهيممعقصتهليبدأالتكوينسفر

وعالمالذبحوشَعائرالهيكلبأموريهتمالذيالكهنوتيالمصدروهوالثالثالمصدرظهر

قبلالخامسالقرنحوالىفيالرابعالمصدريأتيوأخيرأ.الأنسابوقوائمالكهنوت
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اللغوي!والس!اتوالديني!التاردخيضال!ضامينفيد/اسصالتو"4:فيال!؟ال!صدا

نظروجهةمنالتاريخالمصدرهذاويعرض.التثنويبالمصدر.يُعرفوالذيالميلاد

علبولائهمإسراذِلوبنيالملوكمصيرفربطالعهد،فكرةعلىيركزحيثدينية

تتضمنالتوراةأنَّإلمماالمصادرنظريةخلصتهنامن.الربمعالعهدعلىالحفاظ

ثمالتثنويوالمصدرالإلوهيميوالمصدراليَهَويالمصدر:هيأساسيةمصادرأربعة

تمالإلوهيميالمصدريليهالمصادرهذهأقدماليهويالمصدروجعلوا.الكهنوتيالمصدر

الكهنوتي.المصدروأخيرأالتثنويالمصدر

عليهوالتركيزاليهويالمصدروهوالمصادرهذهأحدتناولعلىالدراسةوتقوم

وترجع.واللغويةوالتاريخيةالدينيةالناحيةمنبهصلةلهماكلودراسةمادتهوتحليل

)التاريخمادتهعلىالعنصري0القوميالطابعإضفائهإلىتحديداَالمصدرهذاأهمية

بلالمختار،ادلهوشعبالعهدلمفاهيموإرسائه(،الإلهمعوالعلاقةوالطقوسوالدين

مقدمةإلىالدراسةهذهتقسمِمتمَّوقدالأفكار.بهذهيتعلقفيماالمصادرباقيفىوتأثيره

الحديث،العصرفيوتاريخهاالمصادرنظريةبتعريفالمقدمةتبدأ،وخاتمةأبوابوخمسة

هذاويشمل"التوراةمصادربيناليهويالمصدر11لدراسةالأولالبابوخُصص

مادةعزلفيهتمَّاليهوي"المصدرلمادةاتحليلا1َالأولالفصليتناول.فصلينالباب

المصادردونوالقضاةيشوعسفرىإلىبالإضافةالتوراةأسفارعربراليهويالقصص

منالثانيالفصلوتناول.المادةهذهحولواختلافهمالنقادآراءواستعراض،الأخرى

نقاطأهمعلالوقوفتمَّوفيه"التوراةبمصادراليهوي.المصدراعلاقة1البابهذا

الإلوهيةصورةحيسسامنسيمالا4أالمصادروباقياليهويالمصدربينوالتأثرالتأثير

وقوميته.العهدوخصوصية

فينقديةؤية7ر،اليهويالمصدر"رواياتالدراسةهذهمنالثانيالبابويتناول

عنلذحديثالأولالفصلخُصص:فصلينإلىوشقسم"الرافدينبلادتراثضوء

وتوضيحالأسطورةتعريفحيثمناليهوي"المصدرقصصفيالأسطورة11

السماتتناولطوأخيرًا،والتاريخالأسطورةبينالعلاقةإشكاليةتناولثموظيفتها،

http://kotob.has.it



ال!قدم!

فيوالرمزيةالإلهيالفعلعلىالتركيزحيثمناليهويالمصدرلرواياتالأسطوريلة

الرافدينبلادأساطير"تأثيرتناولفقدالثانيالفصلأمَّا.الأسطوريوالحشوالوصف

بلادفيالواردالقصصمننماذجعرضخلالمناليهوي"المصدررواياتفي

ثم،اليهويالمصدررواياتوبينبينهوالاختلافالشبهأوجهعلىوالوقوفالرافدين

.اليهويالمصدررواياتعلىالقصصلهذهالتأثيرأوجهعرض

خلالمناليهوي"المصدرفيالإسرائيليالتاريخ11فيتناولالثالثالبابأفَا

الفصليعرض:فصلينإلىالبابهذاوينقسم.للتاريخالمصدررؤيةعلىالتركيز

الاعتمادإشكاليةنحومدخلخلالمن"إسرائيلبنيلتاريخاليهويالتصور11الأول

المصدريعرضهكماالتاريختناولثم،إسرائيلبنيلتاريخكمصدرالتوراتيالنصعل

التاريخ،قبلماأحداث:منالتوراةأسفارفيجاءماحسبمراحلإلممامقسماًاليهوي

ويتم.الخروجوأحداثمصرفيإسرائيلبنيتواجدتاريخوأخيراَالاَباء،تاريخثم

الأثريةالاكتشافاتضوءفيالفصلهذاخلال!التاريخيةالرؤيةهذهاستعراض

المصدريعرضهاكماالإلمرائيليالتاريخافلسفة1فيوضحالثانيالفصلأمَّا.الحديثة

التيوالقوانينالقواعدعلىالوقوفالفصلهذافيالدراسةتحاولحيثاليهوي".

وثباتالإلهديناميكيةحيثمنسيمالاإطارها،يااليهويالمصدرعندالتاريختحرلنب

العهد.مضمون

،اليهويللمصدرالدينيالمضمون11ليوضحالدراسةهذهمنالرابعالبابويأتي

فيالإلوهيةامفهوم1الأولالفصليتناول:فصلينإلىبدورهوينقسم".نقديةرؤية

بينوالعلاقةالمصدر،يعرضهاكماللإلوهيةالتجسيديةالرؤيةإطارفي"اليهويالمصدر

علىوالوقوف،ليهوهالخاصةوالتجلِّياتالعهدجماعةضوءفيالإنسافيوالمجتمعيهوه

فبللإلهالأخلاقيوالبعدوالاختيار،العهدفكرتيضوءفيللاَباءالدينيالسلوككيفية

فيركزالبابهذامنالثانيالفصلأمَّا.اليهويالمصدررواياتأبطالأخلاقياتضوء

11،نقديةرؤيةالمِهوي،المصدرفيوالتشريعاتالدينيةوالطقوسالعبادات11على
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اللغوي!الس!ات9والدينيضالتا!كئال!ضا!ينفيد!اس!4:التولماضاليصولمحاال!صد!

الدينيةوالأعيادوالطقوساليهوي،المصدرفيالمقدسةالأماكنعنالحديثويتناول

الوصاياعنالحديثإطارفياليهويالمصدرفيوالتشريعاتالمصدر،يعرضهاكما

استعراضثمالعشر،للوصاياالتثنويبالنموذجومقارنتهااليهويالمصدرفيالعشر

التشريعاتإلىوتقسيمهااليهويالمصدرفيالاجتماعيةالقانونيةالتشريعاتلأهم

الأخلاقيةالتشريعاتثمالمديْىالطابعذاتوالتسريعاتوالطقوسبالعباداتالخاصة

علىالرافدينبلادفيالتشريعتأثيرأوجهأهمعلىالوقوفوأخيراَ.الاجتماعية

قانونب"المعروفالرافدينى،التشريعمننموذجإطارفياليهويالمصدرتشريعات

الدينيالسلوكفيالكنعانيالتأثيرملامحعلىالوقوفمحاولةوأخيراَ".حمورابي

.اليهويالمصدرلشخصيات

للمصدراللغويةالسمات11علىللوقوفالدراسةهذهمنالخامسالبابولأتي

المصطلحات11علىالأولالفصليركز،فصلينالبابهذاويضمانقديةرؤية،اليهوي

التيوالمصطلحاتله،المميزةالمصطلحاتأهمحيثمناليهوي"للمصدرالمميزة

هذهتقسيممراعاةمعالأخرىالمصادرمعمقابللهاوكانالمصدراستخدمها

البابهذامنالثانيالفصلويأتي(.والاجتماعية)الدينيةالدلاليةلحقولهاالمصطلحات

مستوىعلىميزتهوالتي"اليهويللمصدرالأسلوبيةالسمات11بعضاستنباطليحاول

والتأخيرالتقديممثلأنسلوبيةوظواهرالجملةبناءحيثمنللمصدراللغويةالبنية

بعضمقارنةمع.والالتفاتوالطباقالجناس:مثلعامةأسلوبيةظواهرثموالتكرار

أهمفيهادونتفقدالخاتمةوأفَا.والكهنوتياليهويالخلقنموذجإطارفيالسماتهذه
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411القو!صادابيناله!ويال!صدلى:الزولاللالط

المصادرنظريهإدمدخل-

11و"فلهاوزنة*(K..HGraf)"ك.هـجراف11المصادر،نظريةأصحابتوصل

(Wellahusen)"و"كوينن(Kuenen)أساسية،مصادرأربعةتتضمنالتوراةأنَإلمما

المصدرثمالتثنويوالمصدرالإلوهيمي،والمصدراليهوي،المصدر:الزتيبعلىهى

فحددوا،الأربعةالمصأدرهذهمنمصدركلتاريخهؤلاءوحددَّ)1(.الكهنوتي

قبلالثامنالقرنفىالإلوهيميوجعلواالميلاد،التاصعقبلالقرناليهويللمصدر

قبلالخامسالقرنفىالكهنوتيوأخيراَالميلاد،قبلالسابعالقرنفىوالتثنويالميلاد،

E.)"كونج"مثلالرأىهذاخالفمنهناكلكنالميلاد. Kong)"و"أورلي

والمسيحيالهودي)النقدالقديمالعهدنقداتجاهات:هويديمحمودد.أحمدحنخليفةد.محمد

لأ76اول611".)"164:611،ص،العربيةالثقافةدار2،..1،الأولىالطبعة(،والغربيوالإسلامي

66!6لا+للأ،لأ6ء:73أللالأ56666،؟6"لهـأ،هلاالهـأ666ألأ6566،"أللأد6665أىه6!6+أ761اول61

331 3 --I7ذك!لأا6،6أول1،لأ6لمفى،لأail65،2891،لهـأا6،،ول11لافى16")6ك!لأا6)631،3366لا،

ول،11لأفى6611هالم11+ث!لاأ6،ث!76اول7+716ا،فىفى+13،+لم،(أولللا6)،36د،ث!أ66+!ول661أفى%4266

8،أ049"فى"3،ش) l3".انظر:،عامبشكلالمصادرنظريةعن

.M .H Segal: "the Composition of the Pentateuch, Afresh Examination", Studies in the

,3Bible،+أ Chaim Rabin, Scripta Hierosolymitana: Publications of the Hebrew Univer

:Volume ,8 at the Magnes Press, Jerusalem, ,6191 72-07pp , James King West

Introduction to the Old Testament, Second Edition, New York, London, Macmillan

.PublishingCo, Inc,,8191 66-63pp

6791,,H..H Rowley: The Growth of the Old Testament, Hutchinson University, London

.-348
،03611+766ا11+لمحاك!أ7،ث!76ا6!م7336ا660ول"ول+031ك!،ذ716ا،31"61هول:3،0،1لا6لهـأء

059لهـأا6،،ء11لأد ، 'M S31،أ 6 -I' 'X ، 1 9 l3"ك!،76اول6+716ا6فىفى+1،لاا166،5+666فىأ63لا،3:أول

.91ولم،113دلا666عللأ

الاْولى،الطبعةسواح،علىصالحترجمةالإلمرائيلي،للشعبالقديمالتاريخ:.طومسونلتوماس

كتبمن:فريدمانإليوتريتشارد9،2-.ص،بخان،بيروت،والتوزيعللثربيساندار،5991

والتوزيع،للنثرالبياندأر،الأولىالطبعةحامد،أيمنوتقديممرأجعةزكريا،عمروترجمةالوراة،

-46.47ص300،2
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اللغوي!والس!اتوالديفبنالتا!خالهال!ضامينفيد"س!4:التولىا!!الي!وجماال!صدا

(K.Orelli)"و"شتراك(Srack)،مصادرأقدمالإلوهيميالمصدرمنجعلواالذين

(!.!أاثأ4)ولولاانيلماد11ويرى.(1)(م.ق21..)حوالممالهانُجورأو،ةارلتوا

فىللأولفأرخَاالتثنوي؟منأحدثالكهنوتيالمصدرأنَّ(Baudissin)و"بوديسن"

.ب()2(.ق64965-)5منالفترةفىللثانيوأرخَا.ب(،ق6.)077-5منالفترة

ويرى)3(.التوراةمصادرأقدمهوالكهنوتيالمصدرأنَفيرىكويفمان"احزقيال1أفَا

الدقةإلىيفتقدأمرٌللمصادردقيقزمنيتحديدمسألةأنَ(O.Eissfeldt)"إيسفلت"

نسبي)4(.أمرٌالشأنهذافىيُقالماوكل،المتناهية

كلدراسةإلىالنقاداتجهبعدمأسيمالاجديداَ،تطوراَالمصا.درنظريةشهدتوقد

"رودلفبهاقأمالتيتلك،المحاولاتأولمأوكانتحدة.علىالمصادرمنمصدر

R.)سميند" Smend)إلىاليهويالمصدرتقسيمإمكانيةرأىحيث1291،عامفى

إليهرمز2(و)اليهويبالرمز)11(إليهرمزا()اليهوي:مستقلينمصدرين

و)2)()11(الرمزيناستبدالمعالرأىهذا"إيسفلت"أيذَوقدبالرمز)12()ْ(.

11"إيسفلتويرى.2()اليهوييقابلالذيJ(و)(ا)اليهوييقابلالذي)سأ(بالرمزين

)1(

)2(

(r)

)5(

كليةمجلة،"التوراةمصادرنظريةضوءفىنقديةرؤية،وديانتهمالآباء"تاريخ:هويديمحمودد.احمد

.181ص،0002،يناير،القاهرة(،1)العدد(،06)المجلد،الاَداب

،18صا،"التوراةمصادرنظريةضوءفىنقديةرؤية،وديانتهمالآباءاتاريخ1:هويديمحمودد.أحمد

.9ص:فريدمانإليوترتشاردوايضَا

,Robert.H Pfeiffer: Introduction to the Old Testament, Harper Brothers Publishers, .NY

4891ا04. ، p

063أ،أ6"للا163لهـأر،،د،ش6615لأ760ا!،ء66"؟،+6،لهـأ6لأءالأ6+أ)1،3316!أ:7ا7276الا)

.6؟-لم114لا،391لم،،3ث!3،ش،611،فى116611لأ،711ا)،ث!،فى65أول11+ث!ألا7،+6لا،3للأ36606،أألهـأث!6

،االتوراةمصادرنظريةضوءفىنقديةرؤية،وديانتهمالاَباءاتاريخ1:هويديمحمردحمدد.أوأيضَا

.صر،181

(4 Otto Eissfeldt: The Old Testament, An Introduction, Trans by: .P .R Ackroyd,Harper)
.andRow, .N ,Y,7291491p

.18صا،"الوراةمصادرنظريةضوءفىنقديةرؤية،وديانتهمالآباءاتاريخ1:مويديمحمودأحمدد.

915.Robert .H Pfeiffer: p
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ةالتو)1مصادايالناليصو؟ال!صد/:الذولالياب

?1)سماهقديممصدرإلممايرمزالرمز)صأ(أنَ )Laienquelle)تمييزاًالكهنوتيغيرالمصدرأو

المصدر،هذامادةوتبدأ)2(.التوراةمصادرأقدمأنهإلىوذهب،الكهنوتيالمصدرعنله

امحمد1الدكتورويشيرداود)3(.موتإلىوصولاَالخلققصةمن،إيسفلترأىحسب

مصدراَباعتبارهبالرمز)صأ(،إليهِإيسفلتأشارالذي،القديمالمصدرإلىحسن"خليفة

مايدعمالذيالأمر)4(،الكهنوتورجالالرسميينالدينرجالإطارخارقي-يستخدم

أمَّا.الكهنوتيالمصدرعنتمييزهيجبالقديمالمصدرهذابأنَ"إيسفلت"إليهذصب

طابعذاتقصصمنبقاياهناكأنَفيرى)فايفر""روبرت

يقابلوالذي)3!بالرمزإليهرمز،قديممصدرإلمماتعودأنهأرأى،مميزةوسماتخاص

فقدالرمزلهذاالمحتملالأصلوعن(.إيسفلت)ْعندوالرمزنأ((سيمندعندالرمز)الأ(

نأمكانيةإإلىإشارةفي!الجنوب3)طأولهكلمةأوسعير()6(أص!3)3لكلمةاختصاراَيكون

القديمالمصدرهذاأنَ"قايفر"يرىكما)7(.أدوممنطقةإلممايرجعالمصدرهذايكونأن

11ج.هامبلوميزبلو)32()8(.بالرمز)31(إليهمارمزمصدرلنإلىبدورهينقسم

مادةأنظر:الدنيرى.المصدرأو67؟أر"(761ا)ولالعبريةالمعارفدائرةفىالتسميةهدْهتقابل)ا!

63،أ+لأ،7ا؟أ3لأالألأ!؟666336،أفهـأ)اللأ6،5لالهـأ6663،+،لاد73،66لأرلا،7ا؟أ6)3؟لأنبهأ،+(:

.13"9لا،5،3791؟،اللأ6،،؟76ا6"د6أهء+لاث!أ6،ء11لافى

(2..H.H Rowley:)41p
(3,Robert .HPfeiffer:,915p .M .H Segal:)07p

،القاهرة،القديمةإالامية(العريةالشعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكبر:حسنخليفةد.محمد4()

.702ص000،2

Robert:5)المم0 .HPfeiffer:,915p .M .H Segal:,07p .H.HRowley)
السمالينصفهاالآنيسمى.العقبةخليجإلىالميتالبحرمنتمتدأدومأرضفىجبليةمنطقةسعبر:)6(

د.السيدترجمة،القديمةالاميةالحضارات:موسكاتيسبتينوانظر:الراة،الجنوب!ونصفهاجبالا

33..ص803،ص،7991،للكتابالعامةالممريةالهيئة،يعقوب

،13اوالا6،6،3Marvباد63،6ك!رلأ،7ا؟أ7:)؟؟ك!فبأ،7(مادة:)7(انظر

014.Robert .H Pfeiffer: p

(8,Robert .HPfeiffer:)016p
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اللغو!الس!ات9والدين!التارخيصال!ضامي!فيدلمأس!:التولىاةفيالي!و!ال!صد!

(J.Hempel)وهو(ا)اليهوي،الأول:نفسهاليهويالمصدرداخلمستوياتثلاثةبين

المستوممماهذاكتابةتمتوقد،كنعانغزوحتىبإبراهيمقصصهيبدأالذيالمستوىذلك

يوسف،قصةفىيتركزوالذي2()اليهوي،والثانيداوود.حكممنالأولىالسنواتفي

المادةحذفمعالبدائيالتأريخعنيتحدثوالذي3()اليهويفهوالثالثطالمستوىأمَّا

)1(.التكوينسفرمن(11-2)الأصحاحاتالكهنوتية

المصدرتقسيمإلممايميلونالقديمالعهدنقأدإنَّالقوليمكنسبقماعلىبناءً

11اسيمند1عندا()اليهويللغايةقديممستوى:مستوىمنأكثرإلىاليهوي

أخرىومستوياتافايفر"،1عند31(و)""إيسفلتعند(L)يقابلوالذي"و"هامبل

11،اهامبل1عند3(اليهوي2/و)اليهوياسيمند"1عند2()اليهويما،نوعَاحديثة

للمصادرنفسهالأمرحدثوقدافايفر".1عند2Sا(و)"إيسفلت"عندواليهوي

الأولط،لمصدرينالإلوهيميالمصدرتقسيمابروكش"1فاقزح،الأخرى

الأقدموهو،الشماليةالمملكةإلىوأرجعهبالرمز)أل!(إليهوأشارا()الإلوهيمي

)2!(،بالرمزإليهوأشار2()الإلوهيميهوالثانيوالمصدراجراف"،1رأىحسب

أدخلهاالتيالإضافاتعنعبارةأنهموضحَااجراف"،1حسبالأحدثوهو

)2(.الشماليةالمملكةسقوطبعديهودافىالمحررون

أنَّمعتبراَالإلوهيمي،المصدراسميحملمنفصلمصدروجودينكررأىوهناك

هذأمعونختلفاليهوي)3(.المصدرلمادةتكملةبمثابةجاءتقدالإلوهيميالمصدرمادة

(1,Robert .H Pfeiffer:)141p
والمسيحياليهودي)النقدالقديمالعهدنقداتجأهات:هويديمحمودد.أحمدحسن،خليفةد.محمد)2(

.661صوالغربب(،والإسلامي

,M..H Segal:77p
محمود.أحمدترجمة،الحديثالعصرحتىالعصورأقدممن،القديمالعهدنقدتاريخشازار:زالمانِ)3(

ا.r-2اrصاص،0002،للثقافةالأعلىالمجلس،خليفةمحمدومراجعةتقديم،هويدي

.J Alberto. Soggin: Introduction to the Old Testament, Third Edition, Westminster, John

.KnoxPress, Louisville, Kentucky,,7691 p,118 James King West:96p
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التو!اة!صلداييناله!وكل!ال!صدلم:الزولالياب

من،والإلوهيمياليهويالمصدرلنبينالموجودالتناقضاتكملأنَّوذلك،الرأىهذا

لتكملةجاءقدالإلوهيميالمصدربأنَقولأىيفند،الدينيةالرؤىأوالأسلوبيةالناحية

السيادةأصبحتالشماليةالمملكةسقوطبعدإنهالقوليمكنناولكن.اليهويالمصدر

فنركزباليهوي،جمقارثةَثانويإَالإلوهيميالمصدرجعلالذيالأمر،الجنوبيةللمملكة

والعامة،الدينرجالوجدانفىاستقرتالتيوأفكارها،الجنوبيةالمملكةبنتاجالاهتمام

انتهاءبعدخصوصاَداود،ومملكةبالهيكلارتبطت.التيالقوميةالمشاعرتلكسيمالا

سيمالامرت،قدالدينيةالكتاباتأنَفىشكولاالثممالية..للملكةالسياسيالوجود

وْعليهاالوقوفيمكنالتحريرمنجمتبهررةبعملياتوالإلوهيمي،اليهويالمصدرالىْ

Thomas)"طومسون.ل"توماشويذهببل.المصدرينكلابينوالتأثرالتأثيرمظاهر

.L Thompson)الكُتَّابمنمجموعةعملثمرةتُعدالمصادرأنَّإلىبارنز"إلمرو"هارى

بما،الكتابات5هدْوإثراءبتوظيفيسمحالذيالأمزالكُتَّاب)1(،منمدارسحتىأو

النظرةولعلاَنذاك.السائدةوالسياسيةوالدينيةالاجتماعيةالظروفمعيتلاءم

علوالتركيز،قصصه!وأبطالالإلهإزاءالإلوهيميالمصدريبديهاالتيالساميةالأخلاقية

بلاليهوي،المصدرعلىمادتهنمايعتمدلمأنهعلىتؤكدلدجهم،الأخلاقىالجانبسمو

ذاتوالتعديلاتالإضافاتعنبعيدَاالشفهيةصورتهفىالدينيالزاثعلىاعتمد

بعضفىاليهويالمصدرمعالتقىوقداليهوي)2(،للمصدرالواضحالقوميالطابع

يمكنوبالتالي؟ْقديمواحدأصلعلىواعتمادهماوالتأثرالتأثيربابمنانطلاقَاالأمور

العهدمفاهيمإطارفىقوميةملحمةعنيعبراليهويالمصدركانإذابأنهالقول

الديني.جانبهافىالملحمةفذهعنيعبرالإلوهيميالمصدرفإنَوالاختيار،

،التوراةبدايةمعتبدأبأنهااتفاقفهناكاليهوي،المصدرمادةبحدوديتعلقوفيما

سفرضمضرورةافايفر"1فيرى.المادةهذهتنتهيأينحولكعيرةتساؤلاتهناكلكن

الفتاحعبدد.سعيدمراجعة،برجالرحمنعبدمحمدد.ترجمة،التاريحْيةالكتابةتاريخبارنز:إلمرهاري()\

.13ص:.طومسونلتوماس38،ص،8491،للكتابالعامةالمصريةالهيثة،الاْولالجزءعاسور،

13،171Robertص:.طومونلتوماس2() .H Pfeiffer: p
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اللغوي!والس!اتالدينيض9التاايخي!ال!ضامينفياسقدا:التو"ةفيالي!و!اال!حمد)

يشتملالقضاةسفروأنَّخصوصاَ،لمادتهامتداداًليكون،اليهويالمصدرمادةإلمماالقضاة

اليهوي،للمصدرأساسياَعنصراَيشكلالذيالأمر،كنعانبغزومتعلقةقصصعلى

المصدرمادةمنصموئيلسفرىفىوشاؤولداوودحولتدورالتيالمادةواستبعاد

منالأولالأصحاحفيالواردةالغزوقصةبضمفيكمَفىباور"ايوليوس1أمَّا)1(.اليهوي

اليهويالمصدرمادةتنتهيأينتحديدمسألةوتُعداليهوي)2(.المصدرلمادةفقطالقضاة

القائلباوررأىمعونتفقالمصادر.-نظريةعليهاتنطؤىالتيالمشكلاتضمنمن

سفرمنالأولىالأصخاحفيالواردةالغزوقصصعنداليهويالمصدرمادةبانتهاء

العهدمراحلاَخرتحقيقبدايةكبيرحدٍإلىتمثلاعتبارهايمكنلأنهوذلك؟القضاة

أنَّمنالرغمعلىأ(-4ا:12)تكوينكنعانأرضإلىالدخولفيوالمتمثل،فعليبشكلِ

داوود.عصرفىإلأَيتملموالدينيالسياسيالاستقرارصورةفيلذلكالفعليالتحقيق

فىاليهويالمصدركُتَابأنَّفالثابت،الصعوبةغايةفىأمرالمسألةهذهحسمإنَّ

بدمجهقامواوممتد،وضخمكبيرترأثعلىاعتمدوااليهويالمصدرلمادةكتابتهمسبيل

العالمخلققصصمنبدءاَاليهوي،المصدرملحمةإطارفىمتعددةمراحلعل

تنتهيأينتحديدالصعبمنيجعلقدالذيالأمر)3(،كنعانغزوقصصإلمماْوصولاً

يقينية.وليستنسبيةالمسألةهذهويجعل،اليهويالمصدرمادة

إلىوصولاَالمصادر،بهامرتالتيئللمراحلتصوررسميمكن،تقدمماعلىبناءَ

المصدرمعالبدايةكانت.الحاليةصورتهاعلىالتوراةفىالمتمثللهاالنهائيالشكل

قبلوابثامنالتاسعالقرنبينما)يهودا(الجنوبيةالمملكةفىتأليفهتتَمالذياليهوي

إلىالدخولوحتى،العالمبدايةمنإسرائيلبنيقصةالأدبيالعملهذاويصفالميلاد،

المصدرتأليفالزمانمنقرنبحوالمماالمصدرهذاتبع.يشوعبقيادةكنعانأرض

(1.Robert .H Pfeiffer:)147p
versity Press, New2)أ Julius.A Bewer: The Literature of The Old Testament, ColumbiaUn)
.Yorkand London,,2291,3391 Completely Revised by: Emil .G Kraeling,,629173p

(3.Bernard .W Anderson: Understanding the Old Testament, Prentice- Hall, Inc.Englewood)
.M..N ,J5791161-016pp,ا!Cl
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اةالتوا!صاد!يبنالي!و!ال!صد/:الزولالياب

المصدرأنَمنالرغموعلىاليهوي.المصدررؤيةعنم!تقلةكرؤيةالإلوهيمي

يتجاوزأنهإلأَاليهوي،المصدريصفهالذيالتاريخنفسيصفالإلوهيمي

وفى(.السلام)عليهإبراهيممعلمحصتهليبدأ،التكوينسفرمن(اا-1)الأصحاحات

أدبيعملفىوالإلوهيمياليهويالمصدراناندمجالميلاد،قبلالسابعالقرنحوالى

مضطربة.واجتماعيةسياسيةلظروفالمحررينمنمدرسةاومحرربواسطةواحد

الميلاد،قبلالسادسالقرنفىالتحريرمنأخرىلعمليةالأدبىالعملهذاتعرض

وأخيراَ.والإلوهيمياليهويالمصدرينإلىالتثنويبالمصدريُعرفماإدماجتتَمحيث

حوالىفىوينضمالتحرير،عملياتفىالأخيرةالمرحلةليكونالكهنوتيالمصدريأتى

المراحل،هذهمنمرحلةكلوفى..السابقةالثلاثةالمصادرإلىالميلادقبلالخامسالقرن

خرجحتىالأدبى،العملهذافىوينقحيعدلالمحررينمنمجموعةأومحرركلكان

عزرا)1(.الكاهنيدعليالنهائيةْصورتهفى

العموموجهعلىاليهوديةالدينيةالكتبوتدوينتحريرعملياتأنَّالمماالتاريخيةالمصادرمعظمتثمير)1(

الميلاد،قبلسالسابالقرنفىالبابليالسبىبعدبابلفىبدأت،الخصوصوجهعلىوالتلمودوالتورأة

التوراتيةالقصةوتشير.الحاليالمهائيشكلهاأخذتخىالميلاد،بعدالخاصالقرنحتىواستمرت

عددبماعدةبابلفىاليهوديةالدييةالتعاليمأكثرودوَّنحرَّرالذيهواعزرا"1أليهوديالكاهنأنإلى

التوراةفىكاملسفروهناكالسماء"،إلهشريعة"كاتببلقبالكاهنعزراالتوراةوتلقب.الكهنةمن

أدخلهاجديدةوقوانيننظممنابتدعماأهلهايعلملكىأورسليمإلىبابلمنرحلةعنفيهيتحدث

.والطقوسوالصلواتالعباداتعل

91http://kotob.has.it
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الأ؟لاالفط

الب!ي(اطصيمادة)ئحلبل

تمغ

فيالنقادواَراءاليهوي،المصدرمادةتحليلإلىالفصلهذافيالدراسةتهدف

مع،حدةعلىكلٍالتوراةأسفارفياليهويالمصدرمادةعرضيتموسوفتحديدها.

لارتباطه،والقضاةيشوعسفريفياليهويالمصدرلرواياتكذلكالتعرضمراعاة

عنتعبرالأصحاحينهذينفيالواردةالمادةولأنَّ،التوراةفياليهويالمصدربروايات

كنعانأرضإلىالدخولمنالعهدمراحلآخرتحقيقحيثمناليهويةالغايةمضمون

تعتمدوسوفاليهوي)1(.المصدركُئابرؤيةحسبمنها،كبيرجزءعلىوالسيطرة

تبنَاهاالتياليهويالمصدرمادةعلىمعظمهافيالفصلهذأفيالدراسة

عليهاعتمدالذيالأساستُعدلأنهاوذلكللمصادر،تقسيمهعند.هـ.جراف"ك11

تسلسلحيثمنودقةَاكتمالاًاأكثرتعدلديهاليهويالمصدرمادةولأنَّالنقاد،معظم

المصدرمادةتتبعويتم)2(.والخروجالتكوينعمفرىفيسيمالاوترابطها،الأحداث

القديم.العهدنصفيوردتكماالتوراةأسفارترتيمالتسلسلطبقاَاليهوي

عيهاويطلقواحدةوحدةويعتبرها،الأولىالخمسةالأسفارإلىيشوعسفربفممنالعلماءمن(هناك\)

الخم!ةالاْسفارإلىوالقضاةثوعسفرييضممنوهناك،التةالأسفاراىا"Hexateuch"مصطلح

والقضاةدوعسفريالخمسةالأسفارالىيضممنومنهما،"Heptateuch"مصطلحعليهاويطلق

خليفةد.محمدانظر:الماصيل،منلمزيدا."Oktateuch"امصطلحعيهاويطلقصموئيلوسفري

،Robert'58-95،..ص6991،،القاهرة،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخلحسن: 1T

H.ا:54" Pfeiffer:, p 61-06 James King Wes

rvص،سازار:زالمان)2( - 13 t.ا
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اللغوي!والس!اتوالدينونالتاايخي!ال!ضا!ينفيدااس!:اةالتوافيالي!و؟ال!صدلم

)1(التكوينسفرفىاليهويةالمادةلأ:أو

الأصحاحاتيشملالأول:قسمينإلىالتكوينسفرالقديمالعهدنقاديقسم

ماأوالطوفاننهايةوحتىالخلقبدايةمنالأحداثعرضويتناولى(ا1-1)تكوين

(5ه-21)تكوينالأصحاحاتيشملوالثانى(.التاريخقبلما)قصصباسميُعرف

(السلام)عليهإبراهيممنإسرائيلبنيباَباءالمصدرعنهعبرمالتاريخويتعرض

مصر)2(.أرضفيإسرائيلبنيواستقرار(السلام)عليهيعقوبموتوحتى

:(11-ا)تكوينالأصحاحاتفىاليهويةالمادة-أ

:عدنوجنةالخلقرواية(أ)

المصدرإلمماتُنسبب-25(24:)تكوينالخلقروايةفإنَجرافلزأىطبقَا

المصدرإلمماتُنسبالتيأ(ا:ا-4:2)تكوينالخلقروايةمقابلوذلكاليهوي،

وكيفمِةالإنسانوخلق،والأرضالسمواتخلقأحداثالقصةوتتناول)3(.الكهنوتي

الخيرمعرفةشجرةباستثناءوذلك،لآدمجميعهاذُلّلتالتيالنباتيةالحياةوخلق،الخلق

وال!ثرالخيرمعرفةشجرةوأمَّاأ:؟!مإ"لإ؟+ْلأ؟ْأ؟لأأفىلأ؟؟دبما+3أ!بمبإ11والشر:

لهخلق،الجنةفيوحيدٌاَدمأنَّيهوهرأىولمَّا2:17(.)تكوينمنها..011تأكلفلا

ويأتي.الحديثالعصرفيالمصادرنظريةعليهاقامتالتيالبحوثفيإلانطلاقةنقطةالتكوينسفريُعد(1/)

حسبالسفرتسميةعلى)الإغريقي(الهلينستيالعصرفيالعادةجرتوقد.بدايتهحسبالسفراسم

حولالتفاصيلمنلمزيد".العالماخلق1داخخصارٌالكلمةفإنَيبدوماوعلى"الخلق11بأسممضمونه

؟.6381"كالا"لا637"66!ر!76ا؟أ)؟؟"فبهأ"+(،مادةانظر:،التكوينسفرمسمياتتطور

8،ص:فريدمانإليوتريتشارد3،هص،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخل:حسنخليفةد.محمد2()

,S..R Drivei'. An Introduction to the literature of the Old Testament, ninth edition

Edinburgh, ,T .T Clark, ,1391 ,6p Book of Genesis, (URL: www. mb- soft. com), Cited in

2002.

.134ص-شازار)3(زالمان
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التوااة!صادافيجماالي!وال!ح!دا:الذولالبالط

الروايةبينالاختلافاتبعضوهناكحواء.لهخلقثم،البدايةفيوالطيورالحيوانات

منهأ)1(:أ(2:4-ا:ا)تكوينالكهنوتيةوالروايةللخلقاليهوية

الخلق،عمليةنهايةفيالكهنوتيةالروايةفياَدمخلقيأتيحيث:الخلقعمليةترتيب-ا

يريريرءرالإ؟!إدريي+!5؟،!1116،قى!بر:والحيوانيةالنباتيةالحياتينخلقبعد

أ(.62:ا)تكوين011.كشبهنا.صورتناعلىالإنساننعمل:اللّهوقال:6!ا؟راثت

51؟،!111،؟؟*:الكهنوتيةالروايةفيآدمخلقمعحواءخلقتلازم:حواءخلق2-

:!؟*؟*؟+؟إبرا61ير؟أ*.+*؟؟!،؟ا5!!ا3!ل!؟أءيال!فى!؟ل!؟+!!

11خلقهموأنثىذكرأَ،خلقهادلهصورةعل،صورتهعلىالإنسانادلهفخلق

ابلإ؟16اَدميجدلمبعدماحواءخلقجاءاليهويةالرواية!أمَّا27(.:ا)تكوين

.(2()ب2:52تكوين)11نظيرهمعيناَ:إ)+أثت

اليهوي:المصدرإلىالروايةهذهنسبعلىالقديمالعهدنقادبيناختلافوهناك

إلىوينسبها2(-41،515-51،-9)5الفقراتمنها.هـفايفر"روبرت11فيستثنى

روبرتاقترحهالذيالقديمالمصدرمنمستويينعنعبارةوهماS1'2S()المصدرين

كلمةْأو(Seir)لكلمةاختصارأنهيرجحوالذيبالرمز)3(إليهرمزوالذيفايفر،

(South).وتتشابهاليهويالمصدريسبقالقديمالمصدرهذاأنَّفايفر""روبرتويرى

انظر:،الروأيتينبينالاختلافاتأهمعن(1)

لأ+لأا0،7اللأ،،6،،7ا،،،لأد65أء،أأ!لاءل!ولأ1،،51أ"ولأأ)6+،666بافى!لأ3616"6:5""هلإ؟6

فيالهودية:نأصفحفنيالدينعصام،1دا"9،أ499در،فى،131166-لاأ56"دأ!31"فىلأدهـأ؟6063"!

،1-4147صهص،2002،القاهرةالجديد،االعادار،الاْولىالطبعة،والتاريخالعقيدة

,U.Cassuto: Acommentary on the book of Genesis, Part)1( from Adam to Noah

translated from the Hebrew by: Israel Abrahams, the Magnes Press, the Hebrew

University, Jerusalem, ,8491 -88pp ,98 .S .R Driver: ,8p Richard Shand, The Theme of

Paraddise, (URL: http:// alamut. com), Cited in ,2002 John .D Payne, Introduction to

2002.Genesis, (URL: http:// www. fwepiscopal. org), Cited in

1002,(2 Some Notes on Genesis: (URL: www. uwp. edu), Citedin)
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اللغوي!والس!اتالديني!9التا!بخي!ال!ضا!ناف!دلماس!:التو"ةفياليو؟ال!صدا

الأصحاحاتفيالواردةالأحداثفيسيمالااليهوي،مادةمعكبيرحدإلممامادته

)1(.التكوينسفرمن(اا-ا)تكوين

بسة!اَفي

المصدرإلىتنتميالثالثالأصحاحمن2(-14)الفقراتفإنَجرافىلرأىطبقًا

فيالأموراستقرتأنفبعد.)فيالقديمالعهدنقادمعظمذلكفيمعهويتفقاليهوي)2(.

الذيالأمر،المحظورةالشجرةمنفيأكلاوحواءآدمغوأيةفيالحيةتنجحعدنجنة

عليهم:يهوهعقابإنزالىفييتسبب

!!يا؟لإ،!بخ!يا؟،؟بالإفى-إ؟6.إ؟7إلالإ+ألإ؟؟+ا؟؟؟+ا6لإ!بر؟الإنيما+ااك!يا1

ياأ+.!لالإنلأ؟7اآيير+اللإ!كب،نلأ!م6!!ماير!+!6بر!!منلأ،إ+ا!يخ!نلأأ+ا؟!ه7لإ،ني

اأ3لال!؟7؟ا+لدفى+!م6ك!++؟61!ا!!م!م،فى+.*5*6ء.*!ا7،؟،أل!6نجلأ!1بلإ+ا!م

يلإ+؟؟+؟نلأ++بيمابل!+!!ا+د!!لأ!ا!،!مل!+6+66!،أ+ا!.7،،ث!،!م،يا.ير+!!اير+.*

!ا!!+ا!ل!6لافى،ثت!؟!إبمإ+!م!م،ثت++!م+!يا!+7انلأ6يلإ!!!ا؟د+.*7،؟ل!

وإلىأولاداً،تلدينبالوجع،حملكأتعاباأكثرتكثيراَ:للمرأةوقال!!دف!أ+:لا؟6

مرأتك...الادملأنكسمعتلقولوقال،عليكيسودوهو،اشتياقكيكونرجلك

لك،تنبتوحسكاًوشوكاَ،حياتكأيامكلمنهاتأكلبالتعب.بسببكالأرضملعونة

منها،أُخذتالتيالأرضإلمماتعودحتىخبزاًتأكلجبينكبعرق،الحقلعشبوتأكل

91-16)تكوينتعود"الزابوالىالترابمنلأنك :.)rمنطردهماذلكويلي

الجنة:

؟ف!أ!3ثإبرا6نجبأ؟6الم7ك!7+ك!606!ي!أببما؟أثي!لم5؟،.أ؟6أ6إ17إفهـأثا؟أ11

؟6؟لإ+6!م6؟؟3لأ6ثاإ؟+؟لإ؟؟،5يبما+ببما؟أبالاأيرا؟ه!مأ،ن!برأه7لأ7؟+نلأ!إلمبب

(1,Robert .H Pfeiffer:,016p Bernard .W Anderson:,164p Julius.A Bewer:)65p
.134ص:شازار2(زالمان)

،172ص:فريدمانإليوتريتشارد:انظر)3(

.JamesKing West:,564p Bernhard .W Anderson:164p
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411التو!صاد)بي!الهصو؟ال!صدا:الأ،لالياب

التيالأرضليعملعدنجنةمنالإلهالربفأخرجه:؟؟6"ه3ببما6؟أ؟+إفهـأء6ْ

متقلبسيفولهيبالكروبيمعدن،جنةشرقىوأقامالإنسانفطُردمنها.أُخذ

1)3:)تكوين"الحياةشجرةطريقلحراسة 2) 4 -.)rT

:(2-6ا:4)تكوينوهابيلقابيل)ب(

أنَّإلأَ)2(،جرافرأىفياليهويالمصدرإلمماالرابعالأصحاحفقراتتُنسب

المصدرذلكإلىالأصحاحهذامن18-24(أ،ا7)1،الفقراتينسبإيسفلت

(61-1)الفقراتأنَّفيرىفايفرروبرتأقَا)سأ()3(0بالرمزإليهأشارالذيالقديم

)17-والفقرات(S2)بالرمزإليهأشارالذيالمصدرإلىتنتميالأصحاحهذامن

سابقةأولأحداثالقصةهذهوتتناول)"(.(1S)بالرمزإليهأشارالذيللمصدر2(4

هابيلقربانيهوهقبولبسببهابيلأخاهقتلقابيلأنَّإلمماتشيرجث،التاريخفيقتل

اليهويالنصحسب،مرعبةلعنةِصورةفيلقابيليهوهعقابويأتي.قربانهورفض

:الموتحتىترافقه

؟؟،6؟؟،يلإ+؟+؟لم؟6؟ك!+!لإ؟6بر6؟نجيهأ؟؟؟؟6؟أ؟؟6؟616إلإ؟116

لاَنفا:؟؟؟م!أ7إ؟76إأإلأ6ب؟3.6؟+؟6.+ث!.؟7؟6؟كعيبما+3.6؟يثى6ثب؟إ؟6

2(

3(

تحريمها.قبلالهيكلمنجزءأَلثكلمجنحةبثريةأشكالذاتمنحوتأتأوصورعنعبارة:الكروبيم

مناثنينتمثلمنحوتةيراقبونالتامليةالعحادةمنحالةفيوهماليومحتىالقئالةاتباعيزالولا

انظر:.أجمعللعالمسؤمنذيريعتبرالذيالأمرللاَخر،ظهرهاحدهمايديرأنمخافة؟متعانقينالكروبيم

8191،8591،،بيروتالمائس،دار،الأولىالطبعةوالتوحيد،الرثنيةبينالتوراة:ديبسهيل

.027-682ص:موسكاقيسبتينو؟51-4515ص:فريدمانإليوتريثارد،94ص

.134ص:ثازارزالمان

إليهرمزوقد،طويلةبفزةاليههويالمصدريسبقوالذيالمصادرمنالقديمالمستوكماذلكعنعارةهو

إقترحهالذيالمصدرالقديمالمصدرهذاويقابل.الكهنوتيالمصدرعنلميزه)ط(بالرمزإيحفلت

هذامنالثانيالفصلفيالشمياتهذهعنتفصلاَوسنتحدث)3(،بالرمزإليهورمزفايفرروبرت

.الباب

.(4 Otto Eissfeldt:,491P Robert .HPfeiffer:)016p
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اللغوي!والس!اتاالديني!9التالمخي!ال!ضا!بنفيدلىاس!:التوااةفيالالصوجم!ال!صد!

عملتمتىيدك.منأخيكدملتقبلفاهافتحتالتيالأرضمنأنتملعون

.(12-4:11)تكوين"الأرضفيتكونوهارباًتائهاًقوتها.تعطيكتعودلاالأرض

اليهوي،النصحسب،قابيلفاقوالذي،قابيلنسلمن،لامكعنالحديثذلكيلي

ووحشيته:دمويتهفي

لإ6؟7؟،في6إ6؟إ6؟بيمإنجبأ،أ؟76اأنيأ!لا61إلإ67لا16نلأ؟3أ!6لا؟1116،

ياقولياسمعا:وصلةعادةلامرأتيهلامكوقالإي!؟؟؟":إ؟6إيا؟؟لإ"3؟؟لا؟6؟"فلأ

:4)تكوين."لشدخيوفتىَ،لجرحيرجلاَقتلتفإنيلكلاميوأصغيا،لامكامرأتي

.)23

البعثر:وبناتاللهأبناء(د)

اليهوي)1(،المصدرإلىتنتمي:6-4(ا)تكوينالفقراتفإنَّجرافلرأكماطبقَا

إليهأشرناالذيالقديمالمصدرذلكإلمماالفقراتهذهفينسبالطوفايفر،إيسفلتأمَّا

لعلاقةنتيجةَوُلدواالذينالخرافيينالجبابرةقصةإلىالفقراتوتشيرسلفاَ)2(.

البشر:وبناتاللهأبناءبينحدثتالتيالمصاهرة

؟؟،أ،؟لأأ!؟ه17.إجمارأ+631ك!7!م67؟إلأ)!6.فىه7لأ7؟؟؟لإ،إ؟،أ11

6:1633يلإنجيأ؟3.؟رفبهأ،5ثا؟هأ13،؟ا6ببرلأ.3.+6لإ7"70؟رأ+يبما!؟،5ك!).7

بناترأوااللهأبناءأنبناتلهموولدالأرضعلييكثرونالناسابتدألماوحدث

-2(.ا:6)تكويناختاروا"ماكلمننسا.ءَلأنفسهمفاتخذوا.حسناتأنهنالناس

الطوفانرواية)هـ(

وتتداخلالطوفانروايةالتكوينسفرمن6-9()تكوينالأصحاحاتتصف

المصدرإلىالفقراتبعضوتُنسب.الروايةهذهفيوالكهنوتياليهويالمصدرينمادة

،ب17،ب701،21،61-،-5ا:V-9/26:5/8:ه)تكوين:وهىاليهوي

.134ص:شازار(زالمان1)
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.(2 Otto Eissfeldt:,491p Robert .H Pfeiffer:)016p
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التو)41مصادلمبينالي!و؟ال!صد!:اللأولاليالي

،22/02302-22 6.-12، :.)Aفينسبهاالأصحاحاتهذهفيالفقرأتبقيةأمَّا

جلبهالذيالطوفانأحداثاليهويةالروايةوتتناول)1(.الكهنوتيالمصدرإلىجراف

الأرضِ:وجهعلىتزايدتالتيوشرورهمآثامهمعلىالبشرلبنيعقاباَيهوه

ث!6!7ث!+؟؟؟66:أ6إ6لأابم61ث!؟م!أ3هك!77يد+67فى6لإ،،617نر"أ11

...الأرضفيكثرقدالإنسانشرأنَالربورأى7؟6؟؟لأثفإ"؟لإ؟؟؟لأ؟66؟فأ

نأنوحمنطلبالربلبهن-6:5.17)تكوين00011الأرصْوجهعنأمحوالربفقال

الطاهرةالبهائمجميعمنأزواجوسبعةبيتهأهلجميعصنعهالذيالفلكفيمعهيأخذ

:الطاهرةغيرالبهائممنوزوجين

لمجا؟176؟؟6؟6+6.ث!6بر؟!بر؟6ث!أ؟،؟6إلإ)6؟!يرث!.فى؟.أو6إ666ث!ابمإ،11

أ؟ْأإ؟نبهـأ+أ؟"فلأ6فبأ،يأ6فبأ؟لإ361؟براأ؟66؟لبأ؟3؟؟6أ6.؟برْ؟أ6أ؟6إ"؟3

أنتادخل:لئوحالربوقالإ؟فلإ+أ:؟"فلأإهإفلأ؟أ"؟66ل!ا"أ6ْلأنجبهأ؟ثخ؟؟6

البهائمجميعمن.الجيلهذافىلدئَباراَرأيتإياكلأني.الفلكإلممابيتكوجميع

اثنينبطاهرةليستالتيالبهائمومن.وأنثىذكراَسبعةسبعةمعكتأخذالطاهرة

بعدسيأتيلأنهبذلكللقياممدةلنوحالربوحددأ-2(.7:)تكوينوأنثى"ذكراَ

ليلة:وأربعينيوماَأربعينمدىعلىسيستمرالذيبالطوفانأيامسبعة

6بإب6!إ؟؟؟بأأه6؟؟؟لإ،5؟ك!؟3ببما)بأ،6؟!منر،؟63فبهأ؟يأ6ألا)إ؟56ابر،ا

.7فى7..ر01،نأللأ760!مث!6؟إ،)؟ييما،؟6لبألأ6نجبألإ710اإ36؟+ث!؟،؟،6!م D!161لمجا6نجيهأث

عنوأمحو.-ليلةوأربعينيوماًأربعينالأرضعلىأمطرأيضاَأيامسبعةبعدلأني6:إ!6

(.-ه74:)تكوين"الرببهأمرهماكلحسبنوحففعل.عملتهماكلالأرضوجه

عنه:رضائهعنويعربمنهيقبلهالذي،يهوهإلىالقرباننوحيقدمالطوفاننهايةوبعد

:)6الفقراتأنأندرسونبرناردفبرى:القصةهذهفقرأتبعضحولجراتمعالقادغالبيةويختلف(1)

إليوترثاردينسبهاب(13ب-2،13)8:والفقرات.اليهويالمصدرإلىتنتمي2(991،0،

منبدلاَالكهنوقيالمصدرإلىالثامنالاْصحاحمن)7(الفقرةينسبكمااليهوي،المصدرإلىفريدمان

،712ص:فريدمانإليوتريثارد،413ص:سازارزالمان:انظر،اليهوي

,Bernard.W Anderson: 165p
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4السهـاللغوي!،الدينال!التا!يخي!ال!ضا!دضدااس!:التولىاةفيالي!وولال!صد!

6أ6؟يأ6أ؟با).برأ؟؟7.6؟بأ؟؟؟؟016بر!م3براإ،6إ6،ب؟؟إبت؟.ر،؟أ!11

وأخدْ.للربمدْبحاَنوحوبنى؟:؟لأ"3؟"؟يم!ق6إ"6إ؟3إإ؟؟؟بخلم!.؟.لا!6بخإ؟

فتنسمالمذبحعلىمحرقاتوأصعدالطاهرةالطيوركلومنالطاهرةالبهائمكلمن

852:)تكوينالرضا..011رائحةالرب 1 - Y.)أستمرارعنيهوهإعلانيأتيوأخيرأَأ

:الإنسانشروررغمالحيا-

06لاة7ث!6137يأفى76!مكع6+ك!6ألأ5!لمب6؟.ك!ث!.)أبفى؟ث!617إ6!مك!،111

ومال+أ:.،فبلأفىلا؟.6إثاأثاإ،أه؟36.أ76rاإ305أ.76اإ766الإإلأ62ث!؟لمأ6إ؟36)

زرعالأرضأيامكلمدةالإنسانأجلمنأيضاَالأرضألعنأعودلاقلبهفيالرب

22(.-ب812:)تكوين"تتوقفلاوليلونهاروشتاءوصيفوبردوحصاد

:(-9:1827تكوين)نوح!لعنة(و)

منكلأمَّااليهوي)1(،المصدرإلمماتنتميالفقراتهذهفإنَّجرافلرأىطبقًا

الذيالقديمالمصدرذلكإلمماتعوَدالقصةهذهأنَّفيريانوإيسفلت،فايفرروبرت

أحداثوتدورإيسفلت)2(.عند)صأ(بالرمزإليهويُشارفايفر،عند(S)بالرمزإليهيُشار

مشين-فعلمنأبوهبهقاممابسببكنعانأصابتالتياللعنةحولالروايةهذه

:نوحوالدهتجاهاليهويالنصحسب

لإيهـأ66ي!نجبأ؟+7؟لأإأ!م،36؟و6،ير-اك!اإ.؟؟،1..ب!؟إ+؟7أبرربأك!؟،؟!إ،؟ك!11

كنعانأبوحامفأبصرلإث!؟"أ:7"؟إي!؟؟56بيما؟6ثبإيبماأ؟6616لأ!بم.إ"أ؟برالأوأ3)أ-

ملعون:فقالالصغير.ابنهبهفعلماعلمخمرهمننوحأستيقظفلمَّا...أبيهعورة

2(.2-ه224،:9)تكوين"لإخوتهيكونالعبيدعبد.كنعان

.134ص.شازارزالمان(1)

28
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411التومصاد!بي!الي!وطال!صدا:الذوكالباب

رعحع

جرافينسبها-التي"1(2،25-81،14-9)الفقراتالعاشرالأصحاحفييرد

إلىوصولاًسامنسلمنانحدرتالتيوالشعوبللأممسرداليهوي)1(-المصدرإلمما

عابر:بني

6أأ؟ن!أببما،بهنجبأهإ،3أ؟.6؟لا6؟+ث!؟،بإ؟6؟إ،بر؟ث!؟،أك!6لاه6.إثاأبنجبأه11

.بنونأيضاَلهوُلدالكبعيريافثأخوعابربنيكلأبووسام:إ؟؟هإ؟661فهـأ!؟؟؟3

ويُعد-21-22(.اع:ه)تكوأرأم..110ْولودوأعرفكشادوأشورعيلامسامبنو

تتعرضتاريخيةوثيقةوأهمأقدمالقديمالتاريخمؤرخينظرفيالعاشرالأصحاح

العهدتدوينوقت،العبريونيعرفهكانماحسبعلى،1أنسابهموقائمة،الأمملنشأة

باور"و"يوليوس"أندرسونو"برنارد"فريدمانإليوت"ربعشاردويتفوع)2(.القديم

أنعَا.اليهويالمصدرإلىالفقراتهذهنسبفي"اجراف1مع"وبعستكنجو"جيمس

بعضمع(S2)القديمالمصدرإلىالفقراتهذهوينسبمعهمفيختلفافايفر"1

ولرى24-35(،8،21-91،ب،)1الفقراتفيلديهتردحيثالتغييرات

كنججيمسولزيداليهوي،المصدرإلىكلهالعاشرالأصحاحنسب"إيسفلت"

2)5الفقراتالقصةهذهفقراتعلىويسعت -g)Y3(.اليهويالمصدرإلىوينسبها(

إ-9(اأ)تكبا!حعبهتبللرالة

إلىتنتمنيعشرالحاديالأصحاحمن)1-9(الفقراتفإنَجرافلرأىطبقَأ

،والوحدةالاتحادإلىسعواالبشرعبنيأنَالفقراتهذهومضموناليهوي)4".المصدر

.134ص:شازارزالمان(1)

دار،الرؤوفعبدد.عوفيوتعيقمراجعةوحضارتها،تاريخهامصادر،الاميةالأمم:القادرعبدحامد)2(

.4صا،8191،القاهرة،الفجالةوالنثر،للطبعمصرنهضة

،172ص:فريدمانإليوتريتثارد)3(

Bernard .W Anderson: ,165p Julius .A Bewer: ,96p James King West: ,564p Robert

.H.Pfeiffer:,016p Otto Eissfeldt:991p
.413صسازار:زالمان(4)
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اللغويهالس!ات9الدينيه9التاايخي!ال!ضا!ي!فياس!دا:افالتوافيالل!و!ال!صدلى

يهوهعقابفجاء.الإنسانيوالشرالإثملمسيرةاستمراراَيهوهاعتبرهالذيالأمر

ألسنتهم:.وبلبلةالأرضوجهعلىالبشربنيبتشتيت

فى!616ْإ..؟ممبهـأ؟63.إ!بهـأ؟63إ56إ؟!6إلإ؟إ؟؟166؟ببما؟؟؟"فلأ"؟616إ11

يرأ6إ3بإ)313؟أ-إنجبهأه؟وأ6إيثىببأإ؟يخلأ!إهأ"فلأ6ْإأ؟لا؟)لبما،6؟!أ7إ؟إ؟؟6

إير3إ16؟ببمالبلأير+فلأ؟6أإفيلأ!لث)."6؟نجيهألبلأير؟!يخهـأة3؟6إأإ؟؟6؟؟6..؟؟؟3.

ونشويهلبناَنصنعهلتَم:لبعضبعضهموقال؟ث!؟3:ير)6جم!إلإ)يتغيخهـأ!؟!"6ْإ!6

لئلااسماَ؟لأنفسناونصنعبالسماءرأسهوبرجاَمدينةلأنفسنانبنهلئَموقالوا:شياَ...

بعضهميسمعلاحتى؟لسانهمهناكونبلبلننزلهلثمَ...الأرضكلوجهعلىنتبدد

-37-4،:اا)تكوين"الأوضكلوجهعلىهناكمنالربفبددهم.بعضلسان

المصدرإلىالفقراتهذهنسبفيجرافمعوفايفرإيسفلتمنكلٌويختلف8(.

عندبألرمز)3(إليهيُشأرالذيالقديمالمصدرإلىتعودالقصةهذهأنَفيريان،اليهوىِ

إيسفلت)1(.غند)لأ(بالرمزإليهويُشارفايفر،

(05-21)تكوينالاَباءرواياتفىاليهويةالمادة(2)

إبراهيمعصرمنذللتاريخعرضَاالتكوينسفرمن5(5-1)2الأصحاحاتتقدم

)عليهيعقوبوموتمصر،أرضفيإسرائيلبنياستقراروحتى(،السلام)عليه

الأصحاحات،هذهمادةفيوالكهنؤتيوالإَلوهيمياليهويالمصادروتشترك(.السلام

سرديليوفيما.الأصحاحاتهذهفياليهويالمصدرمادةعلىالتركعزهوهنايهمناوما

التالي:النحوعلىمقسمةالمادةلهذه

اليهوىالمصدرابراسدوحمتفىقصة(أ

الأصحاحاتفيوالكهنوتيوالإلوهيمياليهويالمصادرفيإبراهيمقصةتأتي

إبراهيمبهامرَّالتيالأحداثأهمالقصةهذهوتتناول(.18ا-25::12)تكوين

ممرإلمماالهجرةثم،الكلدانيينأورمنبهجرتهمروراً،مولدهلحظةمنالسلامعليه

516(1 Otto Eissfeldt: p,491 Robert .H Pfeiffer:)P
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411التومصادلىللذال!وجماال!صدا:الذولاللاب

منالقصةهذهتضمنتهوما.كنعانأرضإلىعودتهأخيراَثم،هناكلهحدثوما

قصةعلىيليفيماوسنركز.القصةهذهلمثشكلتكئيرةواختباراتوأزمأتوعود

حلقاتإلىتقسيمهامراعاةمعاليهويالمصدر!وردتكماالسلامعليهإبراهيم

التالي:النحوعلىقصصية

12:ا-14،6-9()تكوينإبرا-عهديهوه

تركإلىْودعوته.إبراهيممعيهوهقطعهالذيالعهدبقصةالاَباءرواياتتبدأ

إيلوبيت،شكبمفي-وتجواله،موطنه

،أ!الا،إك!بافي...يخ!،ير+أ!ما!م7لإ6!!م7ير.7.!الإز؟!يا!+ا!+!6!بر*!!11

إبلإ؟+اإ...!يرنيأ!+ا!ملا+؟لإ؟1لإ؟؟!16،لدفى..7.نلأ!يرأ!إ+ير+اإلإ؟؟دلأأ،61

مناذهبلأبرام:الربوقاللإ؟يا+:أ،دالإيايا؟،+ءبر،؟!؟؟؟+ءنيما!

وتكون.اسمكوأعظموأبارككعظيمةَأمةَفأجعلك...عشيرتكومنأرضك

شرقيالجبلإلمماهناكمننقلثم...شكيممكانإلمماالأرضفيأبرامواجتاز..بركة

الفقراتأنَجرافيرى8(.!وبينما6،-2،ا:21)تكوينااخممتهونصبإيلبيت

ويستبعدالشىءبعصْإيسفلتمعه.يختلفاليهوي)1(،المصدرمادةإلمماتشْميالسابقة

)2(.بالرمز)سأ(إليهأشارالذيالقدينمالمصدرإلىوينسبها)6-9(الفقراتمنها

مصرابراتييهصفى

الفقرة()13الأصحاحوحتى(،51)الفقرةمنابتداءَ()12الأصحاحيواصل

)3(:المجاعةبسببمصرإلمأوذهابه،إبراهيمتَجوالعنالحديث)2(

.413ص:شازارزالمان(1)

)2(":194Otto Eissfeldt.

عنالحديثعندالغربةبمعنى)؟،61(كلمةالهويالنصسيمالاعام،بثكلالوراتيالنصاستخدم)3(

إلىذهابهقصةفيالسلامعليهإبراهيممعاللفظهذافجاء.كنعانأرضعنبعيدةأراضفيالاَباءاشقرار

اللفظاستخدمنجدهحينفي3(.26:)تكوينجرارإلىذهابهعدإسحاقومع(12:01مصر)نكوبن

.(31:81/22:91)تكوينسبعوبثرحبرونثلأماكنإلىالذهابعنالحديثعد6(للأ"بر)6
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اللغوي!الس!ات9والدينيضالتار!ي!ال!ضاطبنفيد"س!:فالتو)1فيالي!هطال!صد)

11هناكليتغربمصرإلىأبرامفانحدر:فلأ!6يرلاا!مد؟،ء+ثيم؟؟!إ،؟+11

رؤية-حسبإبراهيمادعاءبعدسيمالاللخطر،سارةوتعرض1(12:5)تكوين

،،ي+يرءب!ايخ!يممك!+ْ؟،"لإول؟،-إ*:زوجتهوليستأختهأنها-اليهويالمصدركُتَاب

وتحيأبسببك،حْيرٌلىليكولىْ،أحْتيإنكقولي:6؟إير!اإ؟ني،إ؟،؟++بخ؟6بر،

المناسب،الوقتفييهوهتدخلبفضلولكن13(.:12)تكوين"أجلكمننفسى

إلإ؟؟!11:كبيرةبثروةلوطومعهمامصر،منويخرجان،إبرأهيمإلىسالمةسأرةتعود

والفضةالمواشيفيجداًغنياًأبراموكانأخ؟؟نر+:؟ير؟،إ+ا+ءيراول*+بر؟+

رأىحسباليهويالمصدرإلىالقصةهذهفقراتوتُنسب.2(:13)تكوين"والذهب

المصدرإلىتنتمي()13الأصحاحمنالثانيةالفقرةأنَيرىإيسفلتأنَّإلاَّ)1(،جراف

)لأ()2(.بالرمزإليهأشارالذيالقديم

18-3)تكوينلوطعنابراانفصال- 13 ، ltl- vco : i)

لوط،وبينبينهالانفصالوحدوثمصرمنإبراهيمعودةالفقراتهذهتحكي

أقامخحينفيشرقاَ،لوطفاستقرمنهما،كلمواشيرعاةبيندارالذيالخلافبسبب

بخغ+؟لأبر؟).إ"يخبأفى6إلأ3ْإإ؟؟؟هإ؟ك!؟)11:ليهوهمدْبحاَوبنىحبرونلىإبراهيم

ممرابلوطاتعندوأقاموأتىخيامهأبرامفنقل6:إ؟66يبمإ؟؟يخهـا!إ"؟أأأ؟؟؟66يم!نجيأ

إلىالفقراتهذهتُنسب(.13:18)تكوين"للربمذبحاَهناكبنى.حبرونفيالتي

العهدنقادمنذلكفيمعهيختلفمنهناكأنَّإلأَ)3(،جرافرأىفياليهويالمصدر

الفقرات،الفقراتهذهإلىباورولوليوسفريدمانإليوتريتشاردفيضيف:القديم-

أقَا.منها(-4117)الفقراتيحذفانبينما،اليهويالمصدرإلمأوينسبانها(ب21،ب)6

بالرمز)سأ(.إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلىتنتمي(ب1)2الفقرةأنَفيرىإيسفلت

-)8الفقراتأندرسونبرناردينسببينما r()4(.اليهويالمصدرإلى(

.413ص:شازارزالمان(1)

.(2 Otto Eissfeldt: )491p

.134ص:شأزارزالمالى)3(

،912ص:فريدمأنإليوتريثارد:انظر(4)

.Julius .A Bewer: ,96p Otto Eissfeldt: ,491p Bernard .W Anderson: 165p
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التوااةمحمادابي!البصويال!حمدا:الأولالباب

عيلوإسماهاجر-

هاجربينحدثماقصة4-14()أب-2،الفقرات)16(الأصحاحيقدم

علىلمحدخل:إ"؟6؟ببمالإلإ؟؟6أ؟7ايا؟؟؟6بر"أ؟؟لأأ؟؟66؟إ؟؟لأإ-11ْ3:وسارة

4(.16:)تكوينعينها"فيمولاتهاصغرتحبلتأنهارأتولمافحبلت.هاجر

إسماعيل:بمولدإياهامبشراَالربملاابلهاظهرحيثالصحراءإلىهاجرفخرجت

لا.تجغفلأ،برإفيأ!ببمالا؟أالأول6"+7اإأ!ت)؟؟إ،6666ْ؟إ616إ؟؟؟أ)66"غ111،

.(61:11)تكوين"إسماعيلاسمهوتدعينابناً.فتلدينحبلىأنتها6:إإياث!أ6إ!6

بيناختلافَاهناكأنَّإلاَّ(،صجراف)1لرأىطبقاَاليهويالمصدرإلمماالفقراتهذهوتُنسب

اليهوي،المصدرإلىأ(ا)الفقرةينسبففايفر:المقراتهذهحولالقديمالعهدنقاد

أندرسونبرناردمنكلذلكفيمعهويتفق)9-15(،الفقراتيستبعدحينفي

الأصحاحفينسب(BarryL.Bandstr)ءباندسترال.بارىأمَّاباور.ويوليوس

)2(.اليهويالمصدرإلىكلهعشرالسادس

(1بها:81)تكوين7ممرابلوطاتعندلإبرايهوهظهور-

)3(-جرافلرأى-طبقَااليقويالمصدرإلىبأكملهعشرالثامنالأصحاحيُنسب

الأصحاحويبدأ)4(.بالرمز)ط(إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلمماينسبهإيسفلتأنَإلآَ

إ"يخدألأاا:ملكانوبصحبتهممرابلوطاتعندلإبراهيميهوهزيارةعنبالحديث()18

.134صسازار:زالمان(1)

(2 Barry .L Bandstra,:)9991( Reading the Old Testament: An Introduction to theHebrew)

1002,,y (URL: http:// www.hope. edu), Cited inحةBible, Wadsworth Publishing Comp

,Robert.H Pfeiffer:,143p Bernard .W Anderson:,165P Julius.A Bewer: 96p
(r)413صشازار:زالمان.

التفاصيلمنلمزيد،الخليلمدينةإلمماليرأنهاكما،إبراهيممععهداَقطعأموريأميرإلمماتحبممرا:ب

713!أيلمثماك!663:انظس ': n"n7191لأفى،3،3؟-3711،116،،ألاه07611ا؟7الأ؟،6،للاكما63؟L

.21191لا

491.(4 Otto Eissfeldt:)P
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اللغوي!والس!اتوالدينههالتا!يخ!ال!ضامي!ضح!اسه:التو"ةفيالي!و؟اال!صدا

رجالثلاثةصماذاونظرعينيهفرفعلإ؟"أ:إلإبر"ة"إفبهأ"ة6فبهـأ).يخهـأ6أ؟ريزلأألإ"إ"أ

أ؟إ؟؟116:سارةمنطفلبمولدابراهيموتبشير2(،:18)تكوين011..لديهواقفون

الأصحاحويواصل(.C.:18)تكوينابن"امرأتكلسارةويكونثأنجلأ؟6:؟ليهأ؟6

18()cسدومحولوإبراهيميهوهبيندارماموضحاَ،القصة-33(،ا)6الفقرات

لها:إبراهيموشفاعة،وتدميرها

؟!برنبما،!،بئ*ابر!؟نيل!.لا!لإ؟،+ا؟*فى+؟لإي:6إ،.*!برلإ؟؟؟!111،يخىنلأ

برا!،؟ل!؟!،نبما!م؟ألايا!م!أ+ا!مير*يخأ؟5*!+؟؟؟أل!؟6،لل!يمTina!برا،؟ل!

أ؟،+ل!؟نيللإ!ير؟،+ا،+؟؟!م+؟؟بر؟؟6يدلا.+!م7ير؟برير+.6؟+؟برا6نجيما!!

إبراهيمفتقدم؟!ا:!مني،ل!بيما+5*؟لإ؟1بر،؟نلأ؟لا7يخا؟برير+بر؟بلأل!يرلإ؟،+ا

باراَالخمسينأجلمنعنهتصفحولاالمكانأفتهلك.الأثيممعالبارأفتهلكوقال

البارفيكونالأثيممعالبارتميتأنالأمرهذامثلتفعلانلكحاشا.فيهالذين

2(.32ْ-ه18:)تكوينعدلاَ"يصنعلاالأرضأديَّان!كللك.حاشاكالأثيم.

ذلكفيمعهويتفق،جرافلرأىطبقاًاليهويالمصدرمادةإلىالفقراتهذهوتُنسب

)1(.أندرسونوبرناردفريدمانإليوتريتشارد

(-28ا:91)تكوينا،سدودمار-

من-28(1)الفقراتتقدمحيثثمارها،تؤتِلملسدومإبراهيمشفاعةأنَيبدو

وشرورها،إثمها،علىلهاعقاباَ،سدومأصابالذيالدمارمظاهر(1)9الأصحاح

؟؟+إ؟فدألا؟؟،!؟6يأءْإلإ؟16ْ!لإ؟؟!بمبأ،66إ66إ11:اليهويالنصحسب

منالربعندمنوناراَكبريتاَوعمورةسدومعلىالربفأمطر؟يخلأيبغ!!:!مأإ+66

،912ص:فريدمانإليوتريتشارد،134ص:شازارإزالمان1)

..Bernard.W Anderson:165p

تقع(.91:ا.)تكوينكعانأرضحدودعنالحديثعندالنوراةفيالأولىللمرةسدومذكرورد)!بر(

أراضيها.لخصوبةللسكنلوطاختارهاوقد.الجتالبحرجنوبالماءتحتاليومسدوم

34http://kotob.has.it



التو"ةمح!ادابي!اليصويماال!صدا:الذ!لالباب

طبقاَاليهويالمصدرإلىتنتميالفقراتهذهكأنتهـاذا24(.:91)تكوينالسماء"

إلىتُنسبالتيفقطهى)27(الفقرةأنَّيرىفايفرروبرتفإنَ)1(،جرافلرأى

بألرمزإليهأشارالذيالقديمالمصدرإلىفيردها-26(1)الفقراتأقَاالحهويالمصدر

)2(.اليهويالمصدرإلمماينتميبأكملهالأصحاحأنَّفيرىإيسفلتأمَّا)3(.

3-38(11:5)تكوينوابنتاهلوط-

وابنتيه،لوطبينجرىماقصة(،1)9الاْصحاحمن03-38(،)الفقراتتقدم

اليهوي:المصدركتَّابرؤيةحسب

؟،اإ؟؟...ل!؟؟را؟،ل!!بر+اإ؟،األ!!م؟+يرإنلأ!،،1لا،برلإ+!+يراإني+يريرا1

3،؟ني nipsا؟ل!،ل!؟!...فىل!أءأءني؟*يرا؟!؟ا+؟،؟بر؟!ا+؟!...ا؟،؟ك!!برلاأ+

معه.ونضطجعخمراَأبانانسقيهلتمَ؟ا-بلإء،:نيءأإ؟يرا؟*؟ا،ير؟+؟ا*لا!

انسمهودعتابناَالبكرفولدتأبيهما...منلوطابنتافحبلتنسلاَ...أبينامنفنحي

36-32،:91)تكعمي"بناسمهودعتابنًاولدتأيضَاوالصغيرةموَاب...

ينسبهابينما)3(،جرافلرأىطبقَااليهويالمصدرمادةإلمماالفقراتهذهوتنتمي38(.

رأىإيسفلتويوافقبالرمز)3(،إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلىفايفرروبرت

3-)4(.جراف

(42)الأصحاحلإسحاقزوجةعنالبحث-

زوجةيختارأنبيتبماعبيدكبيرمنإبراهيمطلبقصة()24الأصحاحيصف

الكنعانيين:بناتمنيزوجهوألاَّ،عشيرتهأرضمنلإسحاق

.134ص:شازارزالمان:انظرالكهنوتإ،المصدرإلىالأصحاحهذامن2()9الفقرةجرافينسب(1)

.(2 Otto Eissfeldt:,491p Robert .H Pfeiffer:,143p)016p

.134ص:شازأر)3(زالمان

(4 Julius.A Bewer:,96p James King West:,564p Roberet .H Pfeiffer:,143p,016pOtto)
491.Eissfeldt: p
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اللغوي!والس!لت!الد!ه!التالمكىال!ضامينفياس!دا:التولماةفيالي!و؟ال!صدا

نلأ+ل!+برا؟7*6نجيماك!يا؟+!5؟،*!!،!يرنلأيم،5؟!+ا؟،+7،ي!ثتني!!11

لههـاالسماءلهإبالربستحلفكفأ:أ؟برا؟فىفى،أنيبر،ريئ6!نجيماإي!إ،؟ير؟رأ+ول!ا؟إ،

11بينهمساكنأناالذينالكنعانيينبناتمنلابنيزوجةًتأخذلاأنالأرض

،العقباتلهسيذلليهوهأنَّلعبدهيوضحأنإبراهيمينسَولم3(.24:)تكوين

رفقة:إيجادفيالعبدوينجح،بالفعلذلنبويحدث

!؟+أ)أ!؟6ل!؟+5*6!نجيما!م؟؟7!!+إأ!5؟،إ+أ++1116716،*!م

إلهالربمباركٌ:وقالك!+إ،:!؟،؟)+،+إ+إي!إ!؟؟؟6لإربر،!+إ،!مل!!

الربهدانىالطريقفيكنتإذ.سيديعنوحقهلطفهيمنعْلمالذيإبراهيمسيدي

زوجةًلتصبحالعبدبصحبةرفقةوتعود27(.24:)تكوين"سيدىإخوةبيتإلى

إلىالأصحاحهذانسبعلىجرافمعالقديمالعهدنقادمعظمويتفق.لإسحاق

)1(.اليهويالمصدر

(-6ا:2هتكوين)قطورةمنإبرالادوأ-

وبعضهااليهويالمصدرإلىيُنسببعضهامختلفةروايات)25(الأصحاحيتناول

الفقراتتشملالأصحاحهذافياليهويةفالمادة.والكهنوتيالإلوهيميالمصدرينإلى

إبراهيممواليدعنالحديثتتناول-6(1)فالفقرات27-34(.أ،6-1-226،)1

الذيالوقتفي،المشرقأرضناحيةجيعأإبراهيمأبعدهموكيف،قطورةسريتهمن

نىء:كلإسحاقفيهمنح

نجيما6!يم!،نبما!ير،فى+ا!ا؟إ،!.+ا!لإ،!ا،أ6نجيما!يا3+!بم!6+؟!بخ!ا،111

؟!م+بر-ا،!أأ؟إللأثبرأ+لإث!+ا،ي!يا!بر؟!يرنجيماإ،+؟و!م!؟7ا!؟أريليرلإ؟6+!

اللواتيالسراريبنووأفَا.لهكانماكلإسحاقإبراهيموأعطىيرا؟!:يمبم؟،لإ،

،022ص:فريدمانإليوتريتشارد؟134ص:شازارزالمان:إنظر(1)

Julius .A Bewer: ,07p James King West: ,564p Roberet .H Pfeiffer: ,143p ,016p Otto

165.Eissfeldt: p,991 Bernard .W Anderson: p
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التوااةمصادابينالي!وجماال!ح!دا:الذولالباب

شرقاً.0011ابنهإسحاقعنوصرفهمعطاياإبراهيمفأعطاهملإبراهيمكانت

بأورويوليوس!أندرسونبرناردمنكلجرافرأىويوافق5-6(.2:ه)تكوين

إليوتريتشاردلكن.الحِهويالمصدرإلىالفقراتهذهنسبفيويستكنجوجيمس

.والفقرات،اليهويالمصدرإلمأتنتميالتيهىفقط)5-6(الفقراتأنَيرىفريدمان

إلمماالفقراتهذهفينسبفايفرروبرتأمَّاالإلوهيمي.المصدرإلمماتنتمي)1-4(

الذيالقديمالمصدرإلمماإيسفلتوينسبهابالرمز)32(،إليهأشارالذيالقديمالمصدر

بالرمز)سأ()1(.إليهأشار

:يعقوبقصة)ب(

الأصحاحاتفيوالكهنوتيوالإلوهيمياليهويالمصادرفييعقوبقصةتأتي

يعقوببينأحداثمندارماالقصةهذوتتناول43(.:"1-2916:)تكوينه

إلىيعقوبهروبثم،البركةعلىالحصولأجلمنلإسحاقيعقوبوخداعوعيسو،

عيسو.وبينبينهالمصالحةوأخيراَ،وأولادهلابانمنوملاحقتهوتركها،حاران

المصادرمادةمنغيرهااليهوي*دونالمصدرمادةعلالأصحاحاتهذهفيوسنركز

التالي:النحوعلىقصصيةحلقاتفيالأخرى

(أ62-2:12هتكوبن)ويعقوبعيسومولد-

لَاعاقراَّرفقةكانتأنفبعد،ويعقوبعيسومحلادأحداثالفقراتهذهتتناول!

؟فيهأ+أ7ايرإرْإ+؟"6"؟؟7ا6إ"دإ!ير11توأماَ:فتلد،إسحاقلصلاةيهوهيستجيبتلد،

امرأتهلأجلإسحاقوصلى؟فبلأ+أ:6؟؟يراإ؟؟76إ6إ)أإ"بإ+6؟الأ7!؟6ييمالإ"

21(.2:ه)تكوين"امرأتهرفقةفحبلتالربلهفاستجابعاقرًا...كانتلأنها

كنجوجيمسأندرسونوبرناردفريدمانإليوتريتشاردمنكلٌجرافرأىويوافق

،22؟صر:فريدمانإلوتريتشارد؟413ص:شازارزالمان:إنظر(1)

Bernard .W Anderson: ,165P Julius .A Bewer: ,07p James King West: ,564p Roberet

.H.Pfeiffer:,016P Otto Eissfeldt:491p
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اللغوي!السطا9الديني!9اله!خل!ال!ضا!فيدااللمكل؟التو"ةفيالي!وكل!ال!صدا

إيسفلتأمَّااليهوي)1(.المصدرإلىالفقراتهذهنسبفيفايفروروبرتويست

بالرمز)ممأإ)2(.إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلىالفقراتهذهفينسب

(43-2:27ه)تكبكوريتهعيسويسلبيعقوب-

لعيسويعقوبمساومةحول34(-)27الفقرات)25(،الأصحاحبمَيةتدور

"ي!7اْفى6لأ!بم6ْإ11لعيسو:قدمهطعاممقابلعليهاالحصولفيونجاحهبكوريته،على

بعيْيعقوبفقال7:3اْ؟"يا؟+أ3ْلإث!!3.6إ"بخم؟"...؟؟لا3ْد!لإ+ير"أ!3؟7يبم

هذهوتنسبب(.r(\2:33ه)تكوين"ليعقوببكوريته...فباعبكوريتكاليوم

وينسبباوريوليوسمعهيختلفلكن)3(.جرافرأىفياليهويالمصدرإلىالفقرات

)92-34(الفقراتإيسفلتينسفبينماالإلوهيمي،المصدرإلى)27-34(الفقرات

بالرمز)صأ()4(.إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلى

(rr-62:1%تكوينجرارء"فىإسحاقإقامة-

عنهاعبروالتيجرأر،فيإسحاقإقامةأحدأثالأصحاحهذافقرأتتتناول

يكررفالكاتب،السبيلخطررفقةزوجتهوتعرضإسحاقما،غربةبأنهااليهويالمصدر

التكوين:سفرمنعشرالثانيالأصحاحثنايافيقبلمنسارةمعحدثماتماماَ

امرأتهعنالمكالىْأهلوسأله؟الملأ:.ْ؟"يم!63"تجغأ"ْ؟؟نجبهأ+أأه7ا7!لم6لأإنجبهأأ"فبلأك!)111

أبيمالكوعبيد،إسحاقبيننزاعمنداروما7(،26:)تكوين..011أختيهىفقال

:المياهآبارحولجرار،ملك

،022ص،فريدمانإليوتريتشارد؟413ص:شازار(زالمان)\

.Bernard.W Anderson:,165p James King West:,564p Roberet .H Pfeiffer: 143p

.491(2 Otto Eissfeldt:)p
.413ص:شازار)3(زالمان

491,(4 Julius.A Bewer:,97p Otto Eissfeldt:)p
بالآنوتعرتغزةشرقجنوبأميال8بعدعلفلسطينجنوبفيسهيرةقديمةمدينة،إبجرار:

ا.جراراأماخربة1
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التوراةمصلد!بينالي!وطال!صدا:لا9الأالبالعا

جراررعاةفخاصميم!م،!:يررأ!ا*ء.6،لإ؟+ابلإ،6لا!إ؟6لإ،6إ،؟،+أ11

أدَّىمما،إسحاققوةتزايدتثم2(.26:5)تكوينالماء..011لنأقائلينإسحاقرعاة

؟،إ،رأ؟،رأ؟،رألإ!ا+اإ*!؟،إْ*!6إ11:معهالصلحعقدجرارملكيطلباْلىْإلى

عهداَ"معكونقطع،وبينكبيننا،حلفٌبينناليكن6:لإيخم؟؟،+أإير؟؟+7اير،ر

)26(الأصحاحنسبفيجرافمعباندسترال.بارىولتفق28(.26:)تكوين

أ(24-25ب،3ب،)2الفقراتإيسفلتينسببينمااليهوي)1(،المصدرإلىبأكمله

فينسبها-33(ب625-23،أ،3أ،-12)الفقراتباقيأقَا،اليهويالمصدرإلممافقط

بالرمز)ممأ()2(.إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلى

إسحاقبركة-

ابنهدعوتهذلكتبع،إسحاقشيخوخةعنالحديث)27(الأصحاحيشمل

ي!لبألابخلم"!؟"6إيإلبأ6(...)؟إلأ"76بخا"إلأأ؟666؟يخلأإ؟"11طعاماَ:لهليجهزعيسو،

لىواصمْعصيداَ.لىوتصيدالبريةإلىواخرحير؟6:إلأْ؟"أ؟؟6؟6؟؟لإ؟"6لإبم!يخبهأ

الأصحاحهذافياليهويةوالمادة(.3-27:4)تكوينلاَكل"بهاوَاتنيأحبكماأطعمةَ

،52أ،ا551،41،51،17،8-أ،2-4أ،ا)الفقرات-جرافلرأى-طبقاَتشمل

عليعقوبفتحفز،الحديثهذارفقةوتسمع35-45()3(.24-27،92-33،

:والدهبركةعلىالحصولفييسبقهحتىعيسو،قنبدلاَالطعامتجهيزفيالإسراع

)8-"وفاتهقبليبارككحتى...لقولياسمع6:"؟؟بر6؟يبهـأ63؟يا.7ا.؟"..لإافبهـأ!لا1

الأمر:إنجازعلىيعقوبرفقةوتساعد(.51

1(!ي!أإني)إا،للأ++ا،!يلإ!م7،يا؟+ا...ا؟ير+اإفىاثتإ+،1؟،!!+إ،11+6

أ!م+؟ير،7!616ثم.؟؟،77لإ!يرثتإ،7يراإ،نلأ!؟أ3!!،7إ؟،6؟إ+،!ير!!م7ير

سيداكن.قبائللكوتسجد.شعوبلكليستعبد...وباركهثيابهرائحةفشئَم؟716:

1344Barryص:شازارزالمان(1) .L Bandstra: Ibid.

.13صه:شازارزالمان)3(

.991(2 Otto Eissfeldt: p,491)p
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اللغوي!والس!اتوالديني!التا!يخونال!ضا!ف!اس!دا4:التواافيالي!وجماال!صدلى

مباركين"ومباركوك.ملعونينلاعنوكليكنأمك.بنولكوليسجد.لإخوتك

92)تكوين 27، : 2.)Vسبيلفيحيلةمنيعقوبفعلهماإسحاقأدركأنوبعد

مسلسليبدأهناومن.البركةيعقوبمنحعنالتراجعيستطعلم،بركتهعلىالحصول

!نجيما6؟؟؟ير+دا،،ير+ا+لإ+د!يئاإ،دأدا.!11وعيسو:يعقوببيرْوالكراهيةالعِداء

..011أبوهبهاباركهالتيالبركةأجلمنيعقوبعلىعيسو-فحقدك!؟،1:أ؟؟3

على-بناءَخالهيوجدحيثإلىيعقوبجمهروبالقصةهذهوتنتهي(.4ا:27)تكوين

ب!6؟؟إ+...يئ؟،ير؟الإ!ا،لأثت؟+ا!ا+ا11عيسو:بطشم!خوفاَ-رفقةنصيحة

سخطيرتدحتى...حمارانإلىلابانأخيإلىاهربقملإ؟،7:ي!!م+6!قافى!!نجيما

حولالقديمالعهدنقادبين-معظماختلافويوجد.(Y(':44-43)تكوين"أخيك

كنجوجيمسأندرسونوبرناردفريدمانإليوتريتشاردمنكلفيرى:الفقراتهذه

أنَّفيرىباوريوليوسأفَااليهوي،المصدرإلىتُنسب-45()1الفقراتأنَّويست

،أ4.أ،35-3293،-ب92،أ-52،4227،أ01،41،71،18-1)الفقرات

)27(الأصحاحنسبإيسفلتويرى.البهويالمصدرإلىتُنسبالتيهى4-45(1

المصدرمنمركبةالفقراتهذهأنَفايفريرىحينفياليهوي،المصدرإلىبأكمله

)1(.المختلطالإلوهيمياليهوي

!!إل!

ليعقوبإسحاقمنحهاالتيالبركةعنوالعشرونالثامنالأصحاحيتحدث

نحتلفةرواياتالأصحاحهذاويتناول.حارانإلىوهروبهالبركةهذهوتداعيات

المصدرإلىينسبالاَخروالبعضوالكهنوتيالإلوهيميالمصدرإلىيُنسببعضها

،022ص:فريدمانإليوتريتثاردانظر:(1)

Bernard .W Anderson: ,165p James King West: ,564p Julius .A Bewer: ,07p Otto

.ffer:143pأEissfeldt: ,991p Roberet .H Pfe

إسرائيية.وليمتالأصلكنعايةأخهاثبتمماالكنعانيينلملوكمقرَاإيلبيتكانتح،
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اةالتوامحمادايببنالي!وجماال!صدا:الأولالباب

()1(.،ء91"11-1،11)5الفقراتجرأفلرأىطبقاًاليهويةالمادةوتشملاليهوي،

الشىءبعضويحمتكنجوجيمحرفريدمانإليوتريتشاردمعهيختلفولكن

أمَّأ.اليهويالمصدرإلىوينسباخها17-26(أ،ا1)1-9،الفقراتعليهاويزيدان

،ا-؟21،17)الفقراتوأنَّيهوية(1-019)الفقراتأنَفيرىأندرسونبرنارد

،-16)13الفقراتأنَيرىإيسفلتولكن.الإلوهيميالمصدرإلىتنتمي2-22(0

تدورالإلوهيمي)2(.المصدرإلى(51)الفقرةوينسسااليهويالمصدرإلىتنتمي(91

إلىهروبهأثناءفىالحلمفيلحِعقوبيهوهظهورحولالأصحاحهذافياليهويةالمادة

إبراهيم:معقطعهالذيالعهدعللهمؤكداَ،حاران

إ*5؟،ك!؟،7!+6+!!5؟،،+ا+إ،يميم16،.*!م1ل!!ا،1إد+،+ا+11أ؟ر+

إلهالربأنا:فقال7:بلإابر؟6ك!؟إر+7يرللأير)؟ذلأثب+لإ!+6!نجيما؟لإ؟ي!،لإ؟+ا

لكأعطيهاعليهأمضطجعأنتالتيالأرض،إسحاقوإلهأبيكإبراهيم

هذافييهوهوجودمنتأكذَنومهمنيعقوباستيقظولمَّا."11(:28)تكوين"ولنسلك

،ذلألإفىا6إ،ْ*ولولنلأر+أ،ي!+ا+2،،111،:إيلبيتاسمالمكالىْعلىفأطلقالمكارْ،

يعقوبفاستيقظ؟،+-لإ،:؟+أ**أ!؟يخم+اني!كإ+1،نرا؟*؟؟+.00أ!؟يخم+ا،+إ+

..011إيلبيتالمكانذلكاسمودعا...المكانهذافيالربإنَحقاَ:وقالنومهمن

.(2816،91:)تكوين

ئهبناأوميلادثدرانحافىيعقوب-

ثمحارانإلىيعقوبوصولروايتي35()والأصحاح)92(الأصحاحيتناول

والكهنوتي،والإلوهيمياليهويالمصادرمنمركبانوالأصحاحان.زوجاتهمنأبنائه

.13صه:شازارزالمان(1)

،022ص:فريدمانإلوتريثارد:انظر2()

.James King West: ,564p Bernard .W Anderson: ,165p Otto Eissfeldt: 002p

منالرقيالثمالإلىميلا028َمسافةعلىوتقعالفراتمناتمفرعبليهخضهرعلىتقع:حاران؟

الاسم.نفستحملاليومإلىتزالولا،تارحفيهامات.دمثق
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اللغوقيوالس!اتالديني!9التاايخي!ال!ضا!ي!فيدلىاس!:التولىاةفيالثصو؟االعصدلى

3:هتكوين31-35/أ،اا-924:)تكوينالفقراتفإنَجرافلرأىوطبقاَ

يوجدلكن)1(.اليهويالمصدرإلمماتُنسب2-43(1،24،ب9،52-716،-5،ب3

وبرناردوسمتكنججيمسفيرىالفقرال!:هذهحولطالنقادمعظمبيناختلاف

فينسبفايفرأفَا)2(.الفقراتهذهفيمتداخلةإلوهيميةعناصرهناكأنَّأندرسون

:53)تكوينالفقراتفينسبإيسفلتأمَّا،اليهويالمصدرإلىبأكمله3(5)الأصحاح

ينسبهأب(9أ،354:)تكوينالفقراتوبقيةاليهوي،المصدرإلى(4،225-43

حارانإلىيعقوبوصولقصةأحداثالفقراتهذهوتعالج)3(.الكهنوتيالمصدرإلمما

للقاءمعهايذهبذلكوبعدالغنملهافيسقيراحيلبابنتهولقائهلابانخالهعند

:لابان

أ؟إ،!؟+ا+أ6*!ايرا1،6،!+.+آ؟ا.3،ي!+الا!يرني!+أ،فىء.يل!برني،111،؟ا

أنهأختهابنيعقوبخبرلابانسمعحينفكان؟،+أ:!ياإ،؟،لإ+أ،أ!،إفيما+ا

الأصحاحيعرضثم(.92:13)تكوين"بيتهإلممابهتىوئموقبلهوعانقهللقائهركض

،61-79،،5-ب)3الفقرات3(5)لأصحاحوا35(،3-1)الفقرات(2)9

بقصدلابانخدموكيف،زوجاتهمنيعقوبمواليدأبناء24-43(21،ب،02

،!برالا!مإبد؟؟،!أ+؟+ابئأ+؟فىالا.ك!أيا،؟،أ+*!ير+ء*،فلا؟ل!،6،فى!11:اءلثرا

وحمير"وجمالوعبيدوجوارِكئيرغنمٌلهوكانجداَ.كثيراًالرجلفاتسع!!ء؟،!:

43(..3:)تكوين

لابانمنيعقوبهروب-

المصدرمادةإلىونسبها،القصةهذهفقراتحولالقديمالعهدنقاديختلف

53-3،25،27،46،475،،)1الفقراتتنتميجرافلرأىفطبقاَ:اليهوي l)أ

.IIهصر:شازارزالمان(1)
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(2.James King West:,564p Bernard .W Anderson:)165p
.(3 Roberet .H Pfeiffer:,144p Otto Eissfeldt:,188p)991p
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اةالتوامصاد)يخاالي!و؟ال!صدلم:الذولالباب

أنَفيرىفريدمانإليوتريتشاردأمَّااليهوي)1(.المصدرإلى)31(،الأصحاحمن

25،27،46،47،،)1الفقراتينسببينما،اليهويالمصدرإلىتنتمي)3(الفقرة

أ()25الفقرةأنَفيرىهـلستكنججيمسأفَا.الكهنوتيالمصدرإلمما55-54(

اليهوي.المصدرإلىo!1-375،،1)الفقراتأندرسونبرناردينسببينما،إلوهيمية

إيسفلتأفَا48(،43،"1.أأ،ا8)17،الفقراتجراففقراتعلىباورويزيد

اليهوي)2(.المصدرإلمما5(4-1)9الفقراتفينسب

32(22-أ،41-324:)تكوينحارانمنيعقوبعودة-

هذامنوخوفهعيسو،للقاءيعقوباستعدادحولالقصةهذهأحداثتدور

ليأأببما7؟،،؟؟7،!لمإك!6إثا،؟لمج!...7ا؟؟6،؟؟؟6.ياك!إ!ه؟؟3؟،؟؟6؟.)ك!ا1:للقاءا

إبراهيمأبيإلهيا:يعقوبوقال:؟إ!هلإ)؟!أ؟لإإ!أ"أ-!33ذأك!لإ،؟رإ؟"6لإ

معالأمويضربنييأتيأنمنهخائفلأنيعيسو.أخييدمن.نجني..إسحاقأبيوإله

212)تكوين"البنين ، 1 5 : r.)وتغيير،الربملاكمعيعقوبصراعذلكبعدويأتي

بر6فبأيتغلا7ألأ6إ؟!بمفى"ي!7ا"يا6ْ"تجغ6ْإ11:اليهويالنص-حسبإسرائيلإلممااسمه

فيمااسمكيُدعىلا:فقالإ+أير؟:ث!إفبأ"!إلإ!؟56ك!ياْلبماهلبهأ؟"؟بر"لبأ؟؟؟6؟ه

92(.32:)تكوين"وقدرتوالناسادثهمع-جاهدتلأنك.إسرائيلبليعقوببعد

ذلكفييخالفه)3(-جرافلر%ى-طبقأاليهويالمصدرإلمماالقصةهذهفقراتوتُنسب

هى)4-13(الفقراتأنَفريدمانإليوتريتشاردفيرى:القديمالعهدنقادمعظم

الإلوهيمي.المصدرإلىفتنتمي-33(2)5الفقراتأمَّا،اليهويالمصدرإلمماتنتميالتي

المختلط.الإلوهيمياليهويالمصدرمنمركبة21(-1)الفقراتأنَّأندرسونويرى

نفسها.الصفحة،الابقالمرجعسازار:زالمان(0)

،122ص:فريدمانإليوتريتشارد:انظر2()

James King West: ,564p Bernard .W Anderson: ,165p Julius .A Bewer: ,07p Otto

991.Eissfeldt: p

.13صه:شازارزالمان)3(
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اللغوي!الس!ات9وللايندالتالمكيال!ضاملنفيدلىاس!4:التواافياليو؟ال!صدا

ويرى.الإلوهيميالمصدرإلىتنتميأ(ا)4الفقرةأنَويستكنججيمسيرىبينما

إليهأسارالذيالقديمالمصدرإلىتنتميب-33()24الفقراتأنَإيسفلت

المصدرإلىبأكمله)32(الأصحاحينسبالذيوحدهفهوفايفرأفَابالرمز)صأ(.

اليهوي)1(.

(1-7ب51،11-ا:33تكوين)عيسولحةالمصا-

قدكانتالتي،ويعقوبعيسوبينالعلاقةتجددعن)33(الأصحاحيتحدث

يتجهحين.فيسعير،إلىعيسويعودثم.حارانأرضإلىيعقوببهروبانقطعت

؟6؟3ْإ؟لا3إ"ي!7ا11:ليهوهمذبحاَيبنيحيث،شكيمإلىومنها،سكوتإلىيعقوب

يعقوبوأمَّاأ+:؟3أ!7ا؟يغنجبهأة؟لألمبأ)-لإا+؟بر6ياليأ16إأ)يتغبرا؟"ش؟أ!"نجأ

المكاناسمدعالذلك،مظلاتلمواشيهوصنعبيتاَلنفسهوبني.سكوتإلىفارتحل

-طبقاَاليهويالمصدرإلىالقصةهذهفقرات*وتُنسب.)(33V:)تكوين"سكوت

أ(.ا)1الفقرةعليهايزيدولكنه،أندرسونبرناردذلكفيمعهيتفق)2(-جرافلرأى

جيمسويرى.اليهويالمصدرإلىتنتمي-117(1)الفقراتأنَفيرىباوريوليوسأمَّا

الفقراتمثل،القصةهذهثنايافىالإلوهيميمنعنأصربعضوجودوبستكنج

اليهويالمصدرمنمركبة)1-17(الفقراتأنَفيرىفأيفرأمأا(.8-ا)4-5،

المصدرإلىبأكمله)33(الأصحاحنسبفقدإيسفلتأمَّا.المختلطالإلوهيمي

(.rاليهوي)

2(

3(

if

،22صا:فريدمانإليوتريثارد:انظر

Bernard .W Anderson: ,166p James King West: ,566p Otto Eissfeldt: ,491p Roberel

.H.Pfeiffer:144p
.31صه:شازارزالمان

انظر:

,Bernard.W Anderson:,166p Julius .A Bewer:,07p James King West:565-564pp
.Roberet.H Pfeiffer:,144p Otto Eissfeldt: 991p

ليئة.منليعقوبالبكرالابن:رأوبين!،
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التولىافمصاد)بب!جماالي!وال!صدلى:الذولالباب

-إدرأوبينخطيئة-

فعلمن،رأوبينبهقامما22(21،،)91الفقرات)35(الأصحاحيقدم

بمضاجعتها:قامئَا(،)بلهةأبيهزوجةمعاليهوى-النصرواية-حسبفاحش

؟!ا؟+!+ا،نيثت+؟*ا؟ا6ا،!ا+؟ا*؟لإ؟1لإيا6،فيبر.أ؟في1،؟،11

نأالأرضتلكلْىساكناَإسرائيلكالىْإذوحدث،ديما؟!لإ،:إ،فيماءدالإ؟،1إفلأ؟،!ا

(.3Ty:)تكوينه"إسرائيلوسمعأبيهسريةبلهةمعواضطجعذهبرأوبين

ذلكفيمعهيختلف)1(-جرافلرأى-طبقاًاليهويالمصدرإلىالفقراتهذهوتُنسب

المصدرإلىتنتمي()91الققرةأنَّفريدمانإليوتريتشاردفيرى:القديمالعهدنقاد

جيمسويرى.اليهويالمصدرإلى)21-22(انفقرتينينسبحينفيالإلوهيمي،

ينسببينمااليهوي،المصدرإلىتنتميالتيهىأ()21-22الفقراتأنَّويستكنج

الكهنوتي.المصدرإلىبب()22الفقرةوينسبالإلوهيمي،المصدرإلى)91(الفقرة

حينفي،الكهنوتيالمصدرإلىب()22الفقرةنسبفيويستجيصسمعباورويتفق

أنَفيرىفايفرروبرتأمَّا.اليهويالمصدرإلىفقط)21(الفقرةوينسبمعهيختلف

ينسببينمابالرمز)3(،إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلمماتنتميأ()21-22الفقرات

بالرمز)سأإ)2(.إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلىنفسهاالفقراتإيسفلت

يوسف:قصة)بر(

لتكون(،ه37-.)تكوينالأصحاحاتفي(السلام)عليهيوسفقصةتأتي

بيندارماالقصةهذهوتتناول.التكوينسفرفيالاَباءقصص!االأخيرةالحلقة

فيبدورهمباعوهالذين،الإسماعيلينِلقبائلوبيعه،عليهبتاَمرهمبدءاَوإخوتهيوسف

نفسها.الصفحة،السابقالمرجعشازار،زالمان(1)

،122ص:فريدمانإليوتريتثارد:انظر(2)

James King West: ,565p Julius .A Bewer: ,07p ,72p Roberet .H Pfeiffer: ,144p Ottc

.Eissfeldt: ,98lp 49lp
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ي!اللغوالس!ات9الدينيه9التا!يخي!ال!ضل!ي!فيدلىاس!:ةالتو)1فيالي!و؟ال!صدا

سلسلةبعدثم،الفرعونلدىرفيعةمكانةإلىالوصوليوسفاستطاعوكيفمصر،

فيها.ليقيموامصر،إلىيعقوبأبوهمومعهمجميعاًيجلبهمإخوتهمعالحيلمن

يليفيماوسنركز،والكهنوتيوالإلوهيمياليهويالمصادرمنالقصةهذهمادةوتتألف

المصدرروايةكونعنوفضلاَ.السلامعليهيوسفحولاليهويالمصدرمادةعل

حولاليهويالمصدررواياتفيالأخيرةالحلقةتمثلالسلامعليهيوسفحولاليهوي

رواياتسنعرضيليوفيمابعد)1(.فيماالخروجلحادثةتمهيداَكذلكتعدفإنَّهاالاَباء،

التالية:القصصيةالحلقاتإطارفيالسلامعليهيوسفحولاليهويالمصدر

(2،1ro-rr-37:237تكوين)يوسف.--

نأإلىأذَتإخوتهغيرةأنَّإلىبالإشارةيوسفحول!اليهويالمصدررواياتتبدأ

لإ"7-؟؟لافيث!؟"أ:ث!ياأ؟66إ11!!.لا؟6:منهمفأنقذهتدخليهوداأنَّإلاَّ،قتلهقرروا

أخانانقتلأنالفائدةمالإخوتهجهودافقال؟يتغأ:ث!+أiإبر؟"رأ؟؟6ث!+لا6ْ!إ

الإسماعيليين:لقبائلببيعهالأمروينتهي26(.37:)تكوين011..دمهونخفي

+ا!؟را؟يئلإ؟،رأ،بر+أ!؟،لإياإ،؟رالا*!ا،!ير،نلأ!م؟رايرإولإافى"11

ولحمنا.أخونالأنهعليهأيديناتكنولاللاسماعيليينفنبيعهتعالوا!؟،1:اإ،نيولدا

وللطخونهاملابسهإخوتهيأخذذللتوبعد27(.37:)تكوين"إخوتهلهفسمع

إ،فيما!!اا،أ؟،ثت+إ+لإ+إ،+ا+ا11:أكلهقدوحشاَبأنَّيعقوبلإقناعبالدماء،

قميصفأخدْوا:،؟!!فىياجمبم*أإ،بر،؟فى؟،!إ++بر!+ير+اإ،ني...ل!؟،!ل!،6يئ

إلىوأحضروهالملونالقميصوأرسلوا...المعزيمنتيساًوذبحوايوسف

التعزيةقبولىورفضقالوا،بمايقتنعْلميعقوبأنَغير3-32(.ءا37:)تكوين"أبيهم

irisإ،؟!لْيما*ير+الإ؟،؟إ،لإيالإ؟6بر،إ،*ء6!ا؟؟إ؟!لم!أإ،2اايوس!:في

11أبوهعليهوبكىالهاويةإلىنائحاَابنيإلىأنزلإنيوقاليتعزَّىأنفأبىلإ؟،1:

018-917pp.1)،ول Bernard .WAnderso)
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اةالتوامصادابينالي!وكل!ال!صدا:الذولاالباب

)1(،جرافلرأىطبقاَاليهويالمصدرإلىالفقراتهذهتنتمي35(.37:)تكوين

حددها:الفقراتهذهفيإلوهيميةعناصروجودويرىأندرسونبرناردمعهويختلف

فريدمانإليوتريتشاردوحددهاr(،)24-2الفقراتفىويستكنججيمس

المصدرإلىتنتمي)3-36!الفقراتأنَفيرىإيسفلتأنحَاأ(.)24-25بالفقرات

الإلوهيميالحِهويالمصدرمنمركبةالفقراتهذهأنَفايفريرىبينمااليهوي،

)2(.المختلط

38()الاصحاحموتاماريهوداقصة-

تلكمنومواليدهكنعانيرجلبنتمنيهودازواجأحداثالقصةهذهتروي

فيزوجهامنها.ينجبأنقبلتوفىالذيالبكرلابنهزوجةَتامارمناتخاذهثم،الزيجة

نأرفضالثالثابنهعلخشىولمَّامنها.ينجبأنقبلالاَخرهوفماتالثانيابنهمن

صغيراَ:يزاللاأنهبحجةتامار،منيزوجه

بر،؟إ،!ا+ني))+ياي!+!؟،7؟،+و+لإيريم+،ني!ا+أبر6+يميرأ++،+ا6*!بر111،

جهودافقالى:لإ؟،؟ا؟،+إ؟نجأفى6؟!ير7إبخل!اثت!؟،1+ا!إ!فىأ-،ءأ+6لإ!م

هويموتلعلهقاللأنه.ابنيشيلةيكبرحتىأبيكبيتفىأرملةاقعدي:كنتهلتأمار

نأذلكبعدوحدث(.اا)38:أبيها"بيتفيوقعدتتامارفمضت.كأخويهأيضاً

وأنجبشخصيتها،علىيتعرفأندونبهافزنىجهودا،زوجةوفاةبعدتامارتنكرت

:وزارحفارصمنها

+برا؟!+،ابخل،ا++؟بر؟،يبم،!.بم!ي؟؟!،!برأ*؟+!بم!+!؟بر+.با؟،؟،111

أ،6،فىني2ثتإ،؟،؟*نلأ.ر+.،لأ*؟+6ير*ولْإ،نيأ،6با،6إ؟يرانلأ+اء،ير؟+

إلإ!6؟؟،.أني!مإ،يرا؟*فى؟،للأ!ا،7؟؟ير!+!يم6إ+*!برلإ؟،1،لإ*ا؟إ+

.13صه:شازارزالمان(1)

،22صا:فريدمانإليوتريثاردانظر:2()

Bernard .W Anderson: ,166p James King West: ,564p Otto Eissfeldt: ,991p Roberet

.H.Pfeiffer:143p
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اللغوي!والس!اتوالديني!التالمخي!ال!ضا!ل!فيدالس!:التو"ةفياله!وجماال!صدلى

بطنهافيإذاولادتهاوقتوفي؟؟+:نيئؤأإ،نرا؟*؟يخلأإ،،+ألا؟6!نجيمالإ؟،1،لإ*

قرمزاَيدهعلىوربطتالقابلةفأخذتيداًأخرجأحدهماأنَولادتهافيوكان.توأم

اقتحصت.لماذافقالتخرج.قدأخوهإذايدهردحينولكنأولاَ.خرجهذاقائلة

فدعىالقرمزيدهعلىالذيأخوهخرجذلكوبعد.فأرصاسمهفدعى.اقتحامعليك

المصدرإلىبأكملهالأصحاحهذاويُنسب27-35(.38:)تكوينزارح"اسمه

وبرناردفريدمانإليوتريتشاردذلكفيمعهيتفق)1(جرافلرأىطبقاَاليهوي

إلمماالقصةهذهفينسبإيسفلتأقَا)2(.ويستكنجوجيمسباورويوليوسأندرسون

بالرمز)لأ()3(.إليهأشارالذيالقديمالمصدر

مصرفىيوسفكواية-

فيليوسفحدثماقصةب-23(،7-5،)1الفقرات)93(،الأصحاحيقدم

:المصريسيدهزوجةوبينبينهحدثماثم،لهالإسماعيييينقبائلبيعبعدمصر،

لملإي!بيمانرإلإ،7...!+إ،1لإنجيما+ك!يا6إ،*!برإ،!يرثي!اللإ!بر،3؟+ني6ك!!ير11!!ل

وقالفأبى.معياضطجع:وقالتير*5؟،!:إ؟ي*؟،؟؟*+؟ر+ْير+؟؟دا+

-8،ب937:)تكوين"ادنّهإلمماوأخطىءالعظيمالشرهذاأصنعفكيف...سيدهلامرأة

6:؟كالإ؟،+!،إ،!لإ+ا*ْ؟أ،أ؟لالإ+ْإ،إ،بم+12بسببها:السجنإيداعهثم9(،

نقادمعظمويتفق2(..93:)تكوين..011السجنبيتفيووضعهسيدُهُيوسُفَفأخذ

اليهوي)4(.المصدرإلمماالفقراتهذهنسبفيجرافمعالقديمالعهد

.31صه:شازارزالمان(1)

122ص:فريدمانإليوترلتثارد:انظر2()

,Bernard.W Anderson:,166p James King West:565p
.(3 Otto Eissfeldt:)491p

.31صه:شازارزالمان:انظر(4)

Bernard .W Anderson: ,166p James King West: ,565p Roberet .H Pfeiffer: ,144p Otto

.Eissfeldt: 991p
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411التومصادلمبيناليصوجماال!صدلى:ل9الأال!اب

يوسفلإخوةوالثانيةالأولىالزيارة-

الفقراتوالأصحاح)43(28،138،)27،الفقرات)42(،الأصحاحيقدم

إلممايوسفلإخوةوالثانيةالأولىالزيارةأحداث24-34(أ،ا-523أ،ا)1-4

لمصرالثانيةالزيارةأثناءفىمعهمبنيامينابنهإرسالمنيعقوبوخوفمصر،

وينجحأ(.42:38)تكوينمعبهم"ابنيينزللافقاللبمايغ!ع!:ثخإ"إ؟6).لأ"؟بم6"إ

؟؟"أإلبلأ؟؟؟ك!؟أ؟66إ6إ".لايلم11:معهمبنيامينبإرساليعقوبوالدهإقناع!جهودا

أبيه:لإسرائيليهوداوقالإقغأ+:لأإ).6إ3إإ6إ؟لإأ6أيم7اإإ؟!"6؟؟ببمافبأيا؟6

توضحثم8(.:43)تكوين.0011نموتولاونحياونذهبلنقوممعيالغلامأرسل

مصر:فيمعهبنيامينعلىللإبقاءإخوتهيوسفخدعكيفالقصة

داأ+بم!؟،ير!؟؟+6*!برا،ألإ!م؟أ!؟،1،1ك!+-؟إ،!م1،؟*بلإ،ر،1111،يخما*

أخوكمأهذا:وقالأمهابنأخاهبنيامينونظرعينيهفرفعلإيا،:6؟!!ول6ك!نجيما

جرأفمعالقديمالعهديقادويختلف.9Y(:43)تكوينعنه"ليقلتمالذيالصغير

)43(الأصحاحأنَأندرسونفيرىاليهوي)1(:المصدرإلىالفقراتهذهنسبحول

،014الفقراتأنَّفريدمانإليوتريتشارديرىحينفياليهوي،المصدرإلىينتمى

ويستكنججيمسأفَا.الإلوهيميالمصدرإلمماتنتمي()43الأصحاحمن2(-184

الإلوهيمي)2(.المصدرإلىتنتمي(42)الأصحاحمن(ب)28الفقرةأنَفيرى

إخوتهيختبريوسف-

يوسف،لإخوةالثانيةالزيارةقصةأحداثسردليواصل4()4الأصحاحيأتي

مصر:فيمعهبنياميناستبقاءيوسفومحاولة

(Pْزالمالى)136ص:شازار.

،222ص:فريدمانإليوتريتشارد2(انظر:)

.Bernard .W Anderson: ,166p James King West: 565p
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اللغوي!الس!ات9والديني!التالبخيصال!ضايئفيدلىالس!:التوااةفيالي!وجماال!صدا

i؟بايا6نج!!+!بمال!،111 + m*ير؟!،نير!يم++بخ!+!ير!+!بم*بر!م.6ولير،*

؟ير؟يمإ؟،ل!إ؟،ل!،!!+!م+؟!أثيمثت؟1لإ،نلأير؟لا،!إبئيئلإ+أ13،اير6نجيما؟ييم

طعاماًالرجالحعدالحاملأقائلاً:بيتهعلالذيأمرثمأ:؟بمداْلإء!؟+؟؟،!!دبما،!

تضعالفضةطاسوطاسي.عدلهفمفيواحدكلفضةوضعحملهيطيقونمأحسب

جرافمعالقديمالعهدنقادمعظمهـلتفق-2(،ا:44)تكوينالصغير"عدلحفمفي

اليهوي)1(.المصدرمادةإلمماالقصةهذهنسبعلى

عليهيتعرفونيوسفإخوة-

المصدرإلى)45(الأصحاحمن28(13،14،ب،4أ،))الفقراتتُنسب

(41،"11)الفقراتأنَّيرىويستكنججيمسولكن)2(.جرافلرأىطبقأاليهوي

هذهفقراتعلىفيضيففريدمأنإليوتريتشاردأمَّاالإلوهيمي،المصدرإلمماتنتمي

باوريوليوسعليهاويزيد،اليهويالمصدرإلىوينسبهاأ(4-2،ب1)الفقراتالقصة

كنججيمسعليهاويزيد.اليهويالمصدرإلىوينسبها(11،91-9أ،5)2،الفقرات

ويرىأليهوىِ.المصدرإلىوينسبها27()-6أ،5أ،4ب،)1الفقراتويست

)3(.المختلطالإلوهيمياليهويمادةمنيتركب)45(الأصحاحأنَّوفايفرأندرسون

؟فلأ6ة؟+"3"أ؟6الأإ"1:إنجوتهأمامنفسهعنيوسفكشفالِفقراتهذهوتعالج

مصر"إلىبعتموهالذيأخوكميوسمْاأنافقال!:-يتغلإ؟إ؟6:؟"لأقغلإ؟؟ه

يعقوبأمنيةإلىالنهايةفيالقصةتشيركما.معهفعلوهبماوذكزَهمب(.4:4ه)تكوين

"؟؟إ"أ؟666ألاD؟"ليأ؟؟أ6لا!بم"إ"ْ:يموتأنقبليوسفرؤيةفيهاتمنَّىالتي

222ص:فريدمانإليوتريتشارد"136ص،السابقالمرجعشازار،زالمان:انظر(1)

.Bernard .W Anderson: ,166p Julius .A Bewer: ,07p Roberet .H Pfeiffer: 144p

.136ص،نفهالمرجع:شازارزالمان2()

،222ص:فريدمانإلوتريثارد:انظر)3(

Roberet,6آ(":JamesKing West: ,o1°p Julius .A Bewer: 07"، Bernard .W Anderson

H.1ث04 Pfeiffer: p
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التوااةمصادابلذالي!و؟ال!صدلى:ل9الذالباب

وأراهأذهببعد.حىابيْيوس!كفي:إسرائيلفقال؟ءأ+:؟لإ؟ةث!!أإث!66؟أير

.(4:28بعإتكوين"أموتأنتعبل

معصرإلىوعيعيرتهيعقوبنزول-

وبنيهيعقوبنزولعنالحديث28-34(،1)الفقرات3(،)46الأصحاحيواصل

؟؟لإ7"أ3إإ7إفبلأ،1؟؟إ،+6ْأ؟6،أ؟6؟؟1؟إ،?يخلأ؟7أ؟76إأ؟+اامصر:إلى

أرضإلىجاؤواثم،جاسانإلىأمامهالطريقليرىيوسفإلىأمامهتعهودافأرسلأع:نجيألاْ

:الفرعونأماممثولهمقبلبإعدادهميوسفوقيام28(.:64)تكوين"جاسان

إ+ايرايبر،إني!بخ!!6!يرأيميم!،.يربلأببما!م+!م6!مك!إ+2؟لا!!ا؟6*+ا،؟،،6أ+ا11

\؟ثتيمبمفىأبخ!يئ6فىي!+ا؟،راجممفىلا!!إ؟راإ!+ايا!لإي!+؟،رأإل!ا!ميد+؟،7+،1

ماوقالفرعوندعاكمإدْافيكولىْلاْ*أ:ب!+ا6ْيا3ءير؟،!+أي!؟+بر،لاْنجيماأ

33-:46)تكوين..011الاَنإلىصبانامنذمواشٍأهلعبيدكتقولوا:أن.صناعتكم

ذلكفيمعهيتفق)1(،جرافلرأىطبقاًاليهويالمصدرإلمماالفقراتهذهوتُنسب.(34

ريتنعاردويرى.اليهويالمضدرمادةمنب()1الفقرةاستبعادمعباور،يوليوس

الإلوهيمي،المصدرإلىتنتمي)1(الفقرةأنَّويستكنجوجيمسفريدمانإليوت

(o-1)الفقراتأنَّفيرىأندرسونأقَا.اليهويالمصدرإلىتنتميب()5والفقرة

)2(.المختلطالإلوهيمياليهويالمصدرإلىتنتمي

يوسفلاخوةالفرعوناستقبال-

)47(،الأصحاحمنأ(13،27ب،6)1-4،الفقراتفإنَجرافلرأىطبقاَ

إلىوبنيهيعقوبنزولعنالحديثالفقراتهذهوتتناول)3(.اليهويالمصدرإلىتنتمي

.136ص:شازار(زالمان1)

،222ص:فريدمانإليوترثارد:2(إنظر)

.Julius .A Bewer: ,71p James King West: ,565-564pp Bernard .W Anderson: 166p

.136ص،سابقمرجع:شازارزالمان)3(
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ي!اللغووالس!اتوالديني!التا!يخي!ال!ضامي!فيدلىاس!:اةالتولىفياليصو؟ال!صدا

يسكنواأنالفرعونمنوطلبه،يوسفبواسطةالفرعونإلمماوتقديمهممصر،أرض

فيإسرائيلوسكنأ:نجيهألاْ؟لإ؟2؟لإ؟إه؟؟؟2ليهأ؟؟يا6نجيأفى6إاا:جاسالىْأرضفي

معالقديمالعهدنقادويختلفأ(.4727:)تكوين"جاسانأرضفيمصرأرض

أنَفريدمانإليوتريتشاردفيرى:اليهويالمصدرإلىالفقراتهذهنسبحولجرأف

الفقراتفينسبأندرسونبرناردأمَّااليهوي،المصدرإلىتنتميأ(-27)1الفقرات

فيأندرسونمعوفايفرباورويتفق.اليهويالمصدرإلمما-26(12ب،6أ،5،-14)

كنججيمسويرى.اليهويالمصدرإلىأ()27الفقرةنسبعليهيزيدانولكنهما،ذلك

أنَإيسفلتيرىبينمااليهوي،المصدرإلىتُنسب26("11-،ب)6الفقراتأنَّويست

)1(.الكهنوتيالمصدرإلىتنتميY(7،)6الفقرات

الموتمنيقتربيعقوب-

يوسفبيندارالذيالأخيرالحوار3()92-ا!الفقرات)47(الأصحاحيقدم

؟يرا؟؟إ"11؟أ-إ"مصر:فيدفنهعدميوسفمنوطلبهالأخير،وفاةقبلويعقوب

v:4)تكوين"آبائيمعاضطجعبلمصر.فيتدفنيلا؟":؟فىْلإ!إيخهـألإ؟؟6؟!م؟؟إه

المصدرإلىالقصةهذهنسبعلجرافمعالقديمالعهدنقادمعظمويتفق3(..92-

)2(.اليهوي

يعقوبدفن-

منY(،\_14)بالفقراتالتكوينسفرفيمادتهاليهويالمصدريختتم

مصر:فيوتحنيطهيعقوبلوفاةتتعرضالتي(05)الأصحاح

،222ص:فريدمانإليوتريتشارد:انظر(1)

ing؟Bernard .W Anderson: ,166p Julius .A Bewer: ,71p Roberet .H Pfeiffer: ,144p James

.West: ,565p Otto Eissfeldt: 918p

.136ص،لْفسهالمرجعشازار،زالمانانظر:2()

Bernard .W Anderson: ,166p Julius .A Bewer: ,71p Roberet .H Pfeiffer: ,144p James

..KingWest: 565p
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ة"لتوامصادايبذجماال!و!ال!صد:ولالذليالطا

!،؟ل!6+اإدا1،!1،بر!+يم!ر.دا!اي!!،دل!+6+!1يع++،+!6؟أ،دا،111

11إسرائيلالأطباءفحنط.أباهيحنطواأنالأطباءعبيدهيوسفوأمر،ليما؟لإ،:لإ+

فيليدفنهيوسفينقلهيعقوبتحنيطمنيوماَأربعيناكتمالوبعد2(.5:ه)تكوين

؟"+أإ"؟يرالأ+؟6للإ؟؟"فى،لإ+أاإ،لأيالإبر،1لإ+6!ا+ابرْ،أ؟،111،بايا:كنعانأرض

11فرعونعبيدجميعمعهوصعدأباهليدفنيوسففصعدءد؟،!:لإ؟1إ،؟+اإدْ،

بر+ا+.6لإ+أ؟لاْبر،!إير،إلإ؟،1"+ا*مصر:إلىيوسفيعودثم17.:95)تكوين

14(.5:ه)تكوين"أبيهلدفنمعهصعدواالذينوجميعوإخوتههولإبر،1:لإ+

ذلكفيمعهيتفق)1(،جرافلرأىطبقاَالبهويالمصدرإلىالفقراتهذهوتُنسب

ا-23()5الفقراتفريدمانإليوتريششاردعليهايضيفبينماوفايفر.أندرسون

إلىوينسبها2(1،24،)18الفقراتباورعليهاويضيف،اليهويالمصدرإلىويلنسبها

المصدرمنا(أب-ا)5الفقرةفيستبعدويستكننيجيصسأفَااليهوي.المصدر

الإلوهيمي)2(.المصدرإلىويردها،اليهوي

:الخروسفرفىاليهويةالمادةثأنياً:

هذاويتناول.التوراةأسفاربينالترتيبحيثمنالثانيالسفرالخروجسفريعد

فإنَّالخروجحادثةعنوفضلاَمصر.من،سرائيلبنيجماعةخروجأحداثالسفر

العهدوقطعهسيناء،جبلعلىالربتجلِّيمنها:أخرىموضوعاتعدةيتناولالسفر

وما،الديانةوتعاليمبالعهدالمرتبطةالقوانينأستعراسنثم،إسرائيلوبنيموسىمع

سفرفياليهويالمصدرلقصصنعرسريليوفيما.الاجتماعوخيمةالعهدبتابوتيتعلق

التالية:القصصيةالحلقاتإطارفيالخروج

.136ص،سابقمرجعسازار،زالمان(1)

،222ص،سابقمرجع،فريدمانإليوتريثارد:انظر2()

Julius .A Bewer: ,71p James King West: ,564p Bernard .W Anderson: ,166p Roberet

.H.Pfeiffer:144p
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اللغوي!والس!اتوالديني!التا!لخيهال!ضا!نفيدلىاسق:التوااةفي5االيصوال!صدا

)1(موسىوميلادوقومهالفرعونيدعلىإسرائيلبنىاسمعباد-

5>2الفقرات،الأولالأصحاحيقدم ،1 5 8-،' l)22-بنيلجماعةحدثماب

عددهم:وزيادةبقوتهمالفرعونأح!سأنبعد،لهماستعبادمنمصرفِىإسرائيل

لإيا6،يئ؟إ،للأ!؟إ+أبا!م!!ا6إ،*!بر..6،!.لإ!م3يلإنلأث!77!بر!ا111،7!

!م!ا؟يم+ا؟يرا؟*ر+بر،أ+،+فىأ-،؟؟+أ!اإ؟!ثتيم+؟ا++ا...أ!ميخيرإإلادأ!فى6

فقالمصر...علىجديدملكقامثم؟وأ:إ!ا؟!إإلإ،رألآد!يا+أ*لا!!وأ؟أ

إذافيكونينموالئلالهمنحتال.هلم.منا.وأعطمأكثرشعبإسرائيلبنوذاهولشعبه

يعرضثم(.851،:ا)خروج011..ويحاربونناأعدائناإلمماينضمونأنهمحربحدثت

ثم،القتلمنونجاتهموسىميلادأحداث123(ا-)"الفقراتالثانيالأصحاح

كبرولما!ا؟أ:ير+أإ،؟ا،؟؟دا+ا!ا؟+!!؟لإ+ا6؟،يرإ،إ؟يه11:الفرعونبلاطفيتربيته

الذيللمصريوقتله(2:51)خروج011ابناَ..لهافصارفرعونابنةإلىبهجأءتالولد

+!إ،6لإ،ذلألإ،1ثت،إ،؟*3+إبر+إ،؟ا!بر!؟،1لا؟؟،لإ،نلأا!ير+ااكالىْ

وهناكهناإلممافالتفت.إخوتهمنعبرانياَرجلاَيصْرب؟ولأ،:إ،لاءإ+أ؟وللإ؟،

.(21-ب2:11)خروج"الرملفيوطمرهالمصريفقتلأحدٌليسأنورأى

ء.فبما+"إ،؟؟+:الفرعونابطشمنخوفاًمديانأرضإلىموسىهروبذلدبوبعد

فرعونوجهمنموسى!هرب6:؟ا؟لملإبا؟إ،نجيما+اء؟إ؟!؟،إ،نجيما+؟؟لا+افي؟إ،

فإنَ،جرافلرأىوطبقاَ(.251:)خروجالبئر"عندوجلسمديانأرضفيوسكن

اختلفوأفقدالقديمالعهدنقادغالبيةأفَااليهوي)2(0المصدرإلىتنتميالسابقةالفقرات

مخالفتهمهوموسىرسالةقبلاضطهادمنممرفيإسرائيلبنولهتعرضفيماالسببباْنَّرأىوثمة(1)

إسرأئيلنجوكانوحورسوإيزي!أوزوري!يعبدونالمصريونكانفبينما.عبادتهمفيللمصريين

انظر:،التفاصيلمنلمزيد."است1الإلهيعبدون

.اصا،9891،مدبوليمكتبة،الأولىالطبعةلمصر،القديماليهودتاريخ!الخابالمحسند.عبد

.136ص:شازارزالمان2()
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التو!افمصادابي!ال!و؟اال!صد/:لا9الةالباب

الأصحاحمن)22(الفقرةأنَّفريدمانإليوتريتشاردفيرى:الفقراتهذهحول

منأ(23ا-).الفقراتأفَااليهوي،المصدرإلمماتنتميالتيفقطهى،الأول

أ-1،52)8-5الفقراتينسبحينفياليهوي،المصدرإلمماينسبهاالثانيالأصحاح

الفقراتعلىباوريوليوسويضيف.الإلوهيميالمصدرإلىالأصحاحنفسمن2(1

من(11)والفقرة،الأولالأصحاحمن(41،-1112)الفقراتالقصةلهذهالسابقة

نسبفيرىويستكنججيمسأمَّااليهوي.المصدرإلىوينسبها،الثانيالأصحاح

والفقراتاليهـوي،المصدرإلمما،الأولالأصحاحمنفقط،22(،)8-12الفقرات

-1)الفقراتأنَّيرىحينفي،الإلوهيميالمصدرإلىالأصحاحنفسمن2(2-ا0)

ويرى.المختلطالإلوهيمياليهويالمصدرإلمماتنثميالثانيالأصحاحمنأ(23

)1(.اليهويالمصدرإلىينتميانبالكاملوالثانيالأولالأصحاحينأنَإيسفلت

موسىاختيار-

الخامسوالأصحاح2("-716،،5أ،-14)الفقراتالثالثالأصحاحيتناول

وبدء،مديانأرضفيلموسىجهوهظهورأحداث)1(الفقرةالسادسوالأصحاح

النصحسبواستعبادذلِمنمصرفيتعانيهممأإسرائيلبنيجماعةبإنقاذتكليفه

اليهوي:

!+؟،ير!!5؟،،+ا+.!ير؟!6!!!!يرلإيا6،يأإ،؟+ا!+!!8؟!و11!الأ

!!+!؟ثب!فىء؟بخ!،د+ا+ير*ء.6إ،ي!+ا.+،لإ؟+ا!؟6+!!5؟،لإير،61!+ا

إلهآبائكمإلهالرب:لهموقلإسرائيلشيوخواجمعاذهبيرءلإ؟،!:يرير!ا،؟إدالأ

فيبكمصُنعوماافتقدتكمقدإنيقائلاَ:ليظهرويعقوبوإسحاقإبراهيم

مهمتهماوتبدأالفرعونإلىوهارونموسىيذهبذلكوبعد(.361:)خروجمصر"

،322ص:نيدماضليوتإريتثارد:نظرا(1)

.Julius.A Bewer: p7l, James King West: pp,565-564 Otto Eissfeldt:991p
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اللغوي!والس!اتالديني!9التالىدخدئال!ضا!ينفيدلماس!4:التواافيالي!وجماال!صدا

بلإول،لإ+نيير+،يئ؟لإ،3ْ؟ا،ثيم،+إ+ا6لإ!برابر.+1:إلمرائيلبمْيلإطلاقالفرعونمع

11البريةفيليليعيدواشعبىأطلقإسرائيلإلهالربيقولهكذا؟ء؟؟6:!ا،!،+.ل!

ناحية،منوهارونموسىبينماالأحداثذلكبعدوتتوالمماا(.:)خروجه

وعصيانهم،إسرائيلبنيتذمرعنالحديثذلكيليثم.أخرىناحيةمنوالفرعون

إ+،+ا،؟*!ير؟إ!إ،إ*ء1116:لهمواستعبادهالفرعونعذاتمنلاقوهمابعد،لموسى

؟؟+!ا؟+لا؟+،1أ؟لإ،إ،+ا؟لافىيربا،إ،؟،؟را!+؟!؟؟لإني6نجيمايبم!ادا،ني!يلإير،ثب

عينىفيرائحتناأنتنتمالأنكما.ويقصدإليكماالربينظرلهما:فقالواير؟؟إرأ:؟،؟!

ويختلف2(.أ:ه)خروجليقتلونا"أيديهمقيسيفاتعطياحتىعبيدهعيونوفيفرعون

المصدرإلممانسبهاالتي-القصة،هذهفقراتحولجرافمعالقديمالعهدنقاد

-5،7أ،2-34:)خروجالفقراتفريدمأنإليوتريتشاردينسبحيثاليهوي)1(.

إلىفينسبها(ا3:)خروجالفقرأتأمَّا،اليهونيالمصدرإلى(أ:-6أ:861/22-5،

7-5،91،أ،2-34:)خروجالفقرأتأنَفيرىباوريولي!سأمَّا.الإلوهيميالمصدر

كنججيمسيرىحينفي،اليهويالمصدرإلىتنتمي(ا:35/23-6،:5/-6118

11-،5-8أ،-4أ3:)خروجالفقراتوهى،القصةهذهفقراتبعضأنَولست

5 V1/:(15-38:)خروجالفقراتأمَّا،اليهويالمصدرإلىتنتمي1(:6-23/اY

المصدرإلى5(،)3الأصحاحاتإيسفلتوينسب.الإلوهيميالمصدرإلىفينسبها

إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلمما)6(الأصحاحمن)1(الفقرةوينسباليهوي،

-5-2،أ5:أ/5،78،أ،2-34:)خروجالفقراتفينسبفايفرأفَا)صأ(.بالرمز

)2(.اليهويالمصدرإلى23(

.136ص:شازارزالمان(1)

،223ص،سابقمرجع،فريدمانإليوتريتئارد:انظر2()

Julius .A Bewer: ,71p James King West: ,565-564pp Otto Eissfeldt: ,591p ,991p Roberet

.H.Pfeiffer:144p
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411التوامصاديال!الي!و"ال!صدا:الأ!لاللاب

وقومهلفرعونيهوهعقاب-

بنيإطلاقرفضعلوإصرارهعنادهبسببوقومهللفرعونيهوهعقابجاء

وردتكماوهىمتتاليةضرباتصورةفيالعقابوجاء.موسىأخبرهمثلما،إسرائيل

:دمإلىالنهرماءتحويل)1(الترتيبعلجرافلدى

؟!بربإ+ا!يرير+3،لإر6ا؟إ،+إ+!إ،ثت،بخ!؟للأ+؟*+،+إ+ا6لإ!مابر+1

تعرفبهدْا:الربيقولهكذايا؟!:13إ؟إفىإ؟،*66لإنجلأ؟اء،!لإيا؟،؟،6!!نجيما

ماَ"3فيتحولالنهرفيالذيالماءعلىيديفيالتيبالعصاأضربهأنا.الربأناأني

:والبعوضأ!ا-ا-8:4)خروجبالضفادعالنهروامتلاء(أ7:4A-1)خروج

يدفى6+!7+!7با!ير+!+اري61؟!يا!ء.6!يمء.نجيما؟!+ا+ا،6!بر*،111

عصاكمدلهارودْتو:لموسىالربقالثم!لإ؟،!:لإ؟،؟ير،يربرإ!أ؟،+؟الإ؟1

-ا82:)خروجمصر"أرضجميعفيبعوضاَليصيرالأرضترابواضرب

والماشية:2("-17)خرو!8:-الذبابوضربة(.61

لأوبرا+!م+أ،+،+إ+،6؟إ+.!بر،+ا؟!ير++،أألانلأبر؟3!+ال!لإأ!م!ل!،برا1

!ا+في؟ا!.لأك!!م6يربر6؟قيا*د.؟-ا76؟بر!،بر؟!؟!،فيول؟؟-!،؟81؟+؟نيمابر6نيما!!

ة6+فىلإ؟6،ليما!ا؟ر،!ابر!م+أ،ول5*إ6،!.فى!مإ+يرا!ماير،1يالإ6،ليماإ++ا!م،1ثت،+ا+

مواشيكعلىتكونالربيدفهابعد.تمسكهموكنتتطلقهمأنتأبىكنتإنفإنه

الربويميزجداَ.ثقيلاًوباءَوالغنموالبقروالجمالوالحميرالخيلعلالحقلفيالتي

شىء11إسرائيللبنيماكلمنيموتفلاالمصريينومواشيإسرائيلمواشيبين

-ا:اه)خزو!الجرادوضربة(،--1391:)خرو!9والبرد-7(،ا:)خرو!9

:اا)خروجوالحيوانالإنسانمنضمصرأرعلىبكركلموتضربةوأخيراَ(91

ونوعها:عددهاحيثمنالضرباتهذهحولالقديمالعهدنقادويختلف4-8(.

لديهوهى،البعوضضربةاستبعادهبعد،ضرباتسبعأنهاباوريوليوسفيرى

4،-ا:8)خروجوالضفادعأ(81،12،أ7:41،61،71)خروجلدما:ضربات

.137ص،سابقمرجعسازار،زالمان(1)
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اللغوي!والس!اتوالدينيكلالتا!يخي!ال!ضا!ي!فيد!اس!:التوااةفيالي!وطال!صدا

والبرد-7(ا:9)خروجالماشيةوإهلاك2-23(85:)خروجوالذبابأ(ا8-5

،311-،أأ:01)خرو!والجرادأ(2-9ب52،ب42،ب13،23:)خرو!9

أمَّا.f(A-\\:)خروجالأبكارموتوضربة(15،1q-92-24اب،4ب،13

،18أ،7:41،61،17)خروجالدم:ضرباتثمانىفهى،أندرسونعندالضربات

(23-02:)خروخ!8لذبابوا(أ51-4،8-أ:)خرو!8ح!والضفا(42-52

31،2؟9خروخ!)لبردوا(7-أ:9وخ!خر)شيةلماوا 3 ، V1-A153-42،62-ب،

الإلوهيمي(المصدرمنعناصروجود)مع2(-5ا:اه)خروجوالجراد33-34(

محلأندرسونلدىالظلامضربةوتأتي28-92(.24-26،:أ")خروجوالظلام

)1(.الكهنوتيالمصدرإلىتُنسبأنهاأندرسونيرىالتي،البعوضنضربة

(2-122'11:/2،925،342-12:1،27.)خرو.ا-

بخروجالاحتفاليمثلحيثمصر،منإسرائيلبنيبخروجالفصحيرتبط

علىبكركلموتبضربةأيضَاالاحتفالهذايرتبطكمامصر،منإسرائيلبنيجماعة

إسرائيلبنييهوهحفظحينيأ-8(4:اا)خروجوالحيوانالإنسانمنمصرأرضن

منها:

!!!ير؟يخ!!ير!!؟أ.*++ي!+.++!م+ا؟إ،ير!لإِير،ير!16،.*!مبر،إ+،+ا11

+!أفىإلا؟!6،ل!؟!ميال!6يئ،؟إ،،بخ!فىب!يا!كافى6نجيما!+أ+!ا،*أ+ا؟؟+++؟

لكم.الخيمةهذهما:أولادكملكميقولحينويكون؟ابر،،1:؟بخ!،وأ!!+!مير؟،!

لمامصرفيإسرائيلبنيبيوتعنعبرالذيللربفصحذبيحةهى:تقولونأنكم

العهدنقادويختلف26-27(.12:)خروجبيوتنا..011وخلصالمصريينضرب

بعضنأنَفريدمانإليوتريتشاردفيرى:الفقراتهذهحولطفيفاَاختلافأالقديم

اليهوي،المصدرإلىتنتمي21-22(:2113-22/:12)خروجالقصةهذهفقرات

الإلوهيمي.المصدرإلى(24،9235-27،:1')خروجالفقراتيسْمبحينفي

.(1 Julius.A Bewer:,71p Bernard .W Anderson:)42p
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التوااة!صاد!بي!الي!و!ال!صدا:لال!9الياب

9293-34،ب،27أ،12:21)خروجالفقراتينسبباورويوليوس -rv)إلى

-292-21:1،23)خروجالفقراتفينسبويستكنججيمسأقَا.اليهويالمصدر

ينسبها()12الأصحاحمن)42(والفقرةاليهوي،المصدرإلمما2-22(9313:5/

92،3/32-ه:12)خروجالفقراتإيسفلتينسبوأخيراَ.الكهنوتيالمصدرإلى

)1(.اليهويالمصدرإلمما2(13:12-2

البحرانشقاقوحادئةإسرائيلبنىتمرد-

،.1)5.الفقرات()14الأصحاحيقدم ll1،224أ،52اب،1،9-4ا-

فيومرشدهمدليلهمكانيهوهأنَوكيفالصحراء،فيإسرائيلبنيرحلةأحداث25(

السحابعمودوانتقل:ييم؟7؟"؟هإ"لثعء6ْيبم؟إ"؟ه11؟لإإ71ببما!مإ"؟لااا:الرحلةهذه

كلرغمإهرائيلبنوتمردوكيف(.ب41:91)خروج011..وراءهموسارأمامهممن

صندتمابها:يتغلإ؟إهيبلمألإ"؟رأ؟6؟!ألإلبهأ"؟"+!7"!بم:لموسىفيقولواالمسالْدةهذه

البحرانشقاقحادئةتأتيذلكبعداب(.ا:14)خروجمصر"منأخرجتناحتىبنا

المصريين:غرقمقابلفيإسرائيلبنيونجاة

نلأل!ا+؟لا!م!6،ل!!مإ+.!!م؟!+!+،لا1،نلأبر+ا6يرا++؟+ءنلأل!فى،؟،!11

يه+؟؟يرا+،!!،!1،؟+بر6!برأفى*+ل!6؟،!.!،؟د!مر+؟!بر+ل!!؟ا،!اإلا!

نبنوكا:لإ؟،!؟!مير؟!إير؟!،+إ+فى،؟لإ!ا،لأيبرفىإ،لإرا؟+د؟،!!م6*!بر!،

وأزعجوالسحابالنأرعمودفيالمصريينعسكرعلىأشرفالربأنَّالصبحهزيع

مننهرب:المصريونفقال.بثقلةساقوهاحتىمركباخهمبكروخلع.المصريينعسكر

لرأىوطبقا24َ-25(.ا:4)خروج"عنهمالمصريينيقاتلالربلأنَّ.إسرائيل

معغبيناختلافاًهناكأنَإلأَاليهويإ2(.المصدرإلىتنتميالفقراتهذهفإنَّجراف

()14الأصحاحنسبإيسفلتيرىحيث:الفقراتهذهحولالقديمالعهدنقاد

،422ص،سابقمرجع،فريدمانإلوتريثاردانظر:(1)

.Julius.A Bewer:,72p James King West:,565p Otto Eissfeldt:991p

.137ص:شازارزالمان2()
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اللغوي!والس!اتالدينيه4التا!لخي!ال!ضامي!فيدراس!:اةالتوافيالي!ويال!صدا

فريدمانإليوتريتشارديرىبينمابألرمز)لا(.إليهأشارالذيالقديم0المصدرإلىبأكمله

ينسبحينفيالإلوهيمي،المصدرإلىتنتميأ(25أ،2.ا-12،)1الفقراتأنَ

)1(.الكهنوتيالمصدرإلى23(أ،12أ،01)الفقرات

والسلوىالمن-

ب(2135،ب-18أ،اب-5136،)4،الفقرات)16(الأصحاحيواصل

والسبب.وربهموسىإزاءإسرائيلبنيجانبمنوالعصيانالتمردمسلسلتقديم

طعامأوالسلوىالمنفيمنحهم،لهمالربيستجيبدائماًوكالعادة،الطعامهوالمرةهذه

.:لهم

+++6؟+!ا!ير!ا+!اير!،+ا+ر+ا6!نجيما+يخا!!+ا!!ير؟!نجلأ+يم1116،!!بر

هوهذالتأكلوا.الربأعطاكمالذيالخبزهو:موسئلهمفقألإ+:،+الإإ+6ك!نجيما

إلىالفقراتهذهوتنتميأ(.ااب-16:56)خروج"الرببهأمرالذيالثمىء

فينسبحولها:القديمالعهدنقادمعهيختلفجراف)2(.3لرأىطبقاًاليهويالمصدر

فايفرينسبهحينفي،الكهنوتيالمصدرإلىبأكمله()16الأصحاحويستكنججيمس

إلىأ()13-35الفقراتفينسبفريدمانإليوتريتشاردأمَّااليهوي.المصدرإلى

الإلوهيمي)3(.المصدرإلى(ب5035-4)الفقراتوينسب،الكهنوتيالمصدر

موسىيزوريثرو-

حمويثروبهاقامالتيالزيارةأحداث-12()1الفقرات()18الأصحاحيقدم

موسىوولدا،موسىزوجةصفورةابنتهالصحراء،-وبرفقتهفيإسرائيللبنيموسى

إ؟فيأ؟6؟؟"6؟لأأ1إ؟؟؟لا7ْ؟إ"6نجيهأقتمْبمم)6لاتجغإ"11ْوإليعارْار:جرشوممنها

Otto:5)422،59ص:فريلإمانإليوتريثاردانظر:(1) Eissfeldt

.137صشأزار:زالمان)2(

،'2صه:فريدمانإليوتريثارد:انظر)3(

.JamesKing West:,566p Roberet .H Pfeiffer:145p
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لىافلتوادامصادذ!ليصواال!صدا:ل9الةلطالبا

كانحيثالبريةإلىموسىإلىوامرأتهوابناهموسىحمويئرووأتى6:لإيتغ؟إ،؟إ"أفلأ

منجهوهفعله-مايثروعلموسىقصأنوبعد6(.:18)خروج"اللهجبلعندنازلاً

يثرو:يقولاجلهم

+الإ؟لا!؟+!+الأ6فى،6أ!م؟،!لأ!م،+!بم!!+يريا،لإ؟6يْي!+!،+ا؟716اا

الربمبارك:!!ى!إ،؟!؟+ا6ك!نجيما6ير؟يرثت،بر؟-؟!5؟،!يم،+إ+لا+أيا،ثت،؟لا؟،

منأعظمالربأنَعلمتالاَن...فرعونيدومنالمصريينأيديمنأنقذكمالذي

وبينماا(.اا-":18)خروج"عليهمكانفيهبغواالذيالشىءفيلأنهالاَلهةجميع

أمثالالقديمالعهدنقادمعظميرىاليهوي)1(،المصدرإلمماالفقراتهذهجرافينسب

إليتنتميالقصةهذهأنَّوإيسفلتويستكنجوجيصشفريدمانإليوتريتشارد

)18(الأصحاحينسبالذيالوحيدهوفايفرروبرتأقَاالإلوهيمي)2(.المصدر

)3(.اليهويالمصدرإلىبأكمله

سيناءجبلعلىيهوهتجلى-

لموسىيهوهتجئَنأحداث2-25(5-9،ب)2الفقرات(1)9الأصحاحيتناول

:ْيهوهوأوامربتعاليموإخبارهم،إسرائيلبنيحيثموسىونزولسيناء،جبلعلى

!ا،نج!!!،؟ا!،؟،؟؟+!!يخل؟!منيماأ.!ا،+ا+ألا!منلأبخ!أي!ءنلأ!ل!+إلا!11

-،أ)ا!ر،!يمد+!اثب!م!ير،بر1،؟تجل!؟!!.،؟!-+يابر،بر،ثت!،يلإ!م+؟.بر!بر!ا+!؟

!،؟+!ب+يا3+ل!!؟إ،برفى!ببما،!لا!+إ،يرا؟ير6*يرا،!+انجيماء*،فى!.نلأأ7+

لىتكولْونعهديوحفظتنملصوتيسمعتمإلىْفالآلىْإ+ا:،+الإإ+ا6!دلإنجيما؟الم!ير+ا

فجاء...مقدسةوأمةكهنةمملكةلمماتكونونوأنتم...الشعوبجميعبينمنخاصة

11الرببهاأوصاهالتيالكلماتهذهكلقدامهمووضعالشعبشيوخودعاموسى

.137ص،سابقمرجعشازار،زالمان(1)

،22صه:فريدمانإليوتريثارد:انظر(2)

.JamesKing West:,566p Otto Eissfeldt:102p

45.51(3:Roberet .HPfeiffer)
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اللغوي!الس!ات9والديني!ايخيهالتاال!ضاطنفيدااسق4:االتوافيال!وث!ال!صدا

!نجيما3ْ36إ،ْ*!1116الوصايا:هذهعلىإسرائيلبمْيوموا!قة5-7(.:91)حْروج

بعديأتيثم8(.:91")خروجنفعلالرببهتكلمماكلوقالواإياليما+:،+إ+؟؟6

يصعدلمحينفي،المقدسالجبلإلىإسرائيلبنيوشيوخوهارونموسىصعودذلك

إ؟برْ؟إ،!11اليهوي:النصجسب،الموتمنخوفاَ،إسرائيلوبنوالكهنةمعهم

يقتحموافلاوالشعبالكهنةوأما؟!:؟ا-إ؟؟،إ+،+ا!م،5+يايا،؟؟كاالإ،!؟لا!

هذهفإنَّجرافلرأىوطبقا24(.91:)خروج"بهميبطشلئلاالربإلمماليصعدوأ

جيمسأمثالالقديمالعهدنقادبعضويرىاليهوي)1(.المصدرإلمماتنتميالفقرات

المصدرإلىالقصةهذهفقراتبعضنسبافريدمانإليوتوريتشاردويستكنج

معهويتفق،الإلوهيميالمصدربىتنتمي()3-9الفقراتأنَّالأولفيرى،الإلوهيمي

()2(.ب2)الفقرةعليهاويزيد،الثانى

العهدصكروشراالعشرالوصالا

لتعطي(23:91-ا:2اخروج/-17ا:هـ2)خروجالأصحاحاتتأتي

الأصحاجفيقدم.موسىلسانعلىإسرائيلبنييهوهبهاكلفالتيالوصاياتفاصيل

العشر:بالوصايأيُعرفما(،-117)الفقرات2(5)

يا3إفى؟،7يرث!يدبيما+5*فىر،ي!يا!؟؟،!،!!5؟ا7ير،+،يب*"11

++نيما+!أ،+!6أ3؟...*أ!ائلأ،،؟ي!+ا+،!ني+ك!*نلأ؟يا.*...+ارول+

*5ر.فى؟ل!5*1إل!؟5*+لا؟؟5*...7!برل!+!!7،بر!+!؟6بر...أنلأ؟7ير

لا.أماميأحْرىاَلهةلكيكنلا7:؟بابر،+؟؟ول+5*نييرإ6با+7فى؟!بم؟ي!إ+ا

يوماذكرباطلأ...إلهكالربباسمتنطقلاصورةً...ولامنحوتاَتمثالاَلكتصنع

قريبكعلىتشهدلا.تسرقلا.تزنلا.تقتللا...وأمكأباكأكرم...لتقدسهالسبت

(91:-23ا:2أ)خروجالأصحاحاتتقدمثم".قريبكبيتتشتهلازور.شهادة

.137ص:شازارزالمان)1(

22،565Jamesصه،سابقمرجع،فريدمانإليوتريثارد2() King West: p

62http://kotob.has.it



4التولما!صادلمبلنال!و؟ال!صرا:الذولاليالط

إسرائيل،لبنيالاجتماعيةالحياةتنظمالتيوالوصاياالأحكاممناخرىمجموعة

وتنتميا)1(.العهدااقانون1عليهايُطلقماوهى،الأخرىالشعوبأبناءمعوتعأملاتهم

العهدنقادبيناختلافأًنجدبينما)2(،جرافلدىاليهويالمصدرإلىالفقراتهذه

من(،-17ا)الفقراتأنَفريدمانإليوتريتشاردفيرى:الفقراتهذهحولالقديم

هذهفقراتبعضينسبحينفي،الكهنوتيالمصدرإلمماتنتمي،العشرينالأصحاح

إنما(1-9ا:خرو!23بر53-ا:حْروخ!22-27/ا:12)حْرو!الأصحاحا!

الأصحاحمن(-117)الفقراتأنفيرىويستكنججيمسأفَا.الإلوهيميالمصدر

ايإلوهيمي)3(.المصدرإلمماتنتمي،العشرين

الذهبىالعجلقصة-

إسرائيلبنوبهقامماf(21،1أ،-3ا33:خروج32/)خروجالأصحاحيقدم

-حسبهارونويقوم،ليعبدوهمسبوكاَعجلاَصنعوافقد.يهوهلأوامرعصيانمن

الجديد:الإلهلهذامذبحببناءاليهويالنص

فىإ،ير!3،يررنيلإ؟إ،6aلإنجيما؟؟؟ا+..إ؟!م،أ6+افىلإ؟16.لإ!ا!!1116،!!بر

!م؟3+بلإ!!اأإ،بماببما+ا؟!؟ى*+أ6إ،لإ!م،؟!!،بموللإير،.أ؟؟،*اأ+ر؟،د!

:هارونلهمفقال:يبرد؟،!!مجم!؟،؟ب!6713،لما؟لإ!ا-لإنجيماc؟إ،57لإ!ا+16!،*!ير

أيديهممنذلكفأخذجمهاْ.وأتونيوبنيكمنسائكمآذانفيالتيالذهبأقراطانزعوا

أصعدتكالتيإسرائيليااَلهتلطهذهافقالوامسبوكاً.عجلأوصنعهبالإزميلوصوره

وعيدحاملاَالمقدلسالجبلمنموسىينزلثم4،2(.32:)خروجمصر"أرضمن

:يهوهغضبمنإنقاذهمفيسفاعتهوتنجح،لهميشفعولكنه،بالانتقامجهوه

(1,Bernard .W Anderson:)55p
.37Iص،سابقمرجعشازار،زالمان)2(

22،665Jamesصه،سابقمرجع،فريدمانإليوتريثارد)3( King West: p
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اللغوي!والس!اتوالديني!التا!لخي!المضاطنفيدااس!:التولماففيالي!وكل!ال!صدا

إ؟!إ؟الإ؟7أأ!بر؟6نلأا+...!!يربر!3؟إ!إ،!6-!3،بر،إ،+++اإب!++ا11

!ا؟!يرل!؟إني6نجيما!لأي!+؟،3لإل!6اير،لإ؟+اير،يرلإ؟7؟!؟فى.6يرب!يخ!)7؟للأ+؟يالا

علىواندمغضبكحموعنارجع...وأفنيهمعليهمغضبيليحمىاتركنيفالاَن؟؟:

.0011بنفسكلهمحلفتالذينعبيدكوإسرائيلهـاسحاقإبراهيماذكر.بشعبكالشر

بنوبهقامماتبعاتعنالحديثالفقرأتتواصلثما-13(.320،12:)خروج

أمسكأنهلدرجة،إسرائيلبنوفجلهمماموسىغضبمظاهرفتوضح،إسرائيل

إأنيير7نجيما+اولإ،+6-لإأ11كسرهما:إلىأد؟ىمماالأرضعلىبهماوألقىالعهدبلوحى

اللوحنِوطرحموسىعْضبلمححمى7+6:!!+*.ي!أ،ني؟6؟يخإ+.+!+بم،نرا

مرةيهوهيؤكدالنهايةوفي91(.32:)خروج"الجبلأسفلفيوكسرهمايديهمن

إسرائيل:بنيمعالعهدعلىأخرى

!؟\!م؟بل!!ا،؟6!+للأ!!يمنجيما!++؟+ي!!ا+ا!م7!ا.نجلأ+!يا!م،+ر+111!6؟6

ير؟؟ي!67ير*ولْابر،ي!+ا.+ير،لإ++اير*؟6؟ا!إني؟لا؟،6لإنجيما؟لإ؟31لإ6،!لإول

منأصعدتهالذيوالشعبأ!اهنامناصعداذهب:لموسىالربوقالإ+:؟إلميم

11أعطيهالنسلكقائلأويعقوبوإسحاقلإبراهيمحلفتالتيالأرضإلىمصرأرض

)1(.جرافلرأىطبقأاليهويالمصدرإلمماالقصةهذهفقراتوتنتمي(.ا33:)خروج

المصدرإلىتنتميفقراتالقصةهذهفييرونالقديمالعهدنقادولكنْغالبية

14حْروجأ/)حْروج.32:الفقرأتوهىالإلوهيمي، 12، :rr)ريتشاردعند

جيمسعند)32(الأصحاحمن21-24(أ،اب-4)اوالفقراتفريدمأن،إليوت

الإلوهيميالمصدرإلىبأكمله)33(الأصحاحفينسبإيسفلتأمَّا)2(.ويستكنج

أليهوي)3(.المصدرإلىينسبهاأ(-13)الفقراتماعدا

.137ص:شأزارزالمان(1)

JamesKing:"62،2665ص:فريدمأنإلوتريثارد:انظر2() West

(3.Otto Eissfeldt:,991p)102p
تقه-التيالثلاثةالأسفارتتحةوهو،القديمالعهدفيالخمسةموسىأسفاكأرابعتة؟
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التوااة!صاد)بي!الي!وجماال!صدلم:الزولاالياب

:العددتا،سفرفىاليهويةالمادةثالنَاَ:

نحوهناالعددسفرويتجهالعدد،سفرفيرواياتهماليهويالمصدركُتَابيواصل

حسبالميعادأرض،كنعانأرضإسرائيلبنيمنحوهوألاالعهد،محاورأهمتحقيق

والمصدرالسفر.هذافياليهويالمصدرقصصعلىوسنركزالمصدر.كُتَّابرؤية

علهنانعتمدوسوف.كنعانأرضدخولقبلمامرحلةيمثلالسفرهذافياليهوي

أكثرلأنهاوذلكللمصادر،تقسيمهعندباوريوليوستبنَّاهاالتياليهويالمصدرمادة

)1(.والخروجالتكوينسفريفيأوردناهالذياليهويالقصصمعواتفاقاَوضوحاً،

إسرائيلبنىتمرد-

من31-35(أ،-15،1824،)4-13الفقراتفإنَباوريوليوسلرأىطبقاَ

إسرائيلبنيتمردالفقراتهذهوتتناولاليهوي)2(.المصدرإلىتنتمي)41(الأصحاح

طعاماَالسلوىيهوهفيمنحهم،المنغيرطعاماَموسىمنيطلبونحيث،الطعامبسبب

لهم:

،+أ+ا!ملإ+ركال!ا.!6إلإيا6،للأ>إإ؟يرا+أ!+!يري!إ+اكبمياول.نجيما+ا111،!؟لا

بر+،أ!؟؟لأافى+بر،أ!؟؟7ثت؟!بر؟إ+3بلإتلأإ،ني؟،!ايميرإ،!يئ؟!،!

3.يا!!ا+يخا،؟؟ير!ا!+ا+ا!،أ؟ايابرل!!+ا!،7!!،ي!مبميم؟اإ+ي!!م؟+كالإ،+أ

إسرائيل.وشيوحْهوالمحلةإلىموسىانحازثم؟افيمايرأ:!+أ،لإ؟فىأ؟ءي!؟+"أ!

مسيرةنحوالمحلةعلىوألقتهاالبحرمنسلوىوساقتالربقبلمنريحفخرجت

وكلالنهارذلككلالشعبفقام.المحلةحوالىهناكمنيومومسيرةهنامنيوم

العهدنقادبعضويختلف3-32(.5:ا)عددا"السلوىوجمعواالغديوموكلالليل

-1)الفقراتأنَّويستماكنججيمسفيرى:القصةهذهفقراتحولباورمعالقديم

فريدمانإليوتوريتشاردجرافمنكلأمَّا)3(.اليهويالمصدرإلىجميعهاتنتمي35(

(1.Julius.A Bewer:)73-72pp
.(2 Julius.A Bewer:)72p

.(3 James King West:)566p
6 ahttp://kotob.has.it



اللغو!الس!ات9والديني!انتالىيخي!ال!ضا!الذفيد"س!:التولىاففياليوجماال!صرلى

الأصحاحأنَجرافيرىوبينما،القصةهذهفيالغالبهوالإلوهيميالعنصرأنَّيرون

الفقراتفريدمانإليوتريتشاردينسبالإلوهيمي)1(،المصدرإلىينتمىبأكمله(11)

الإلوهيمي)2(.المصدرإلممافقط35(-4)

الجواسيسقصة-

من35(28،أ،91،2227،ب،18ب،)17الفقراتفإنَباورلرأىطبقاً

موسىإرسالالفقراتهذهوتتناولاليهوي)3(.المصدرإلىتنتمي()13الأصحاح

لموسىيتضحولكنحصونها،قوةحيثمن،كنعانأرضأخبارليستطلعواجواسيس

منإسرائيلبنوفيخاف،الكنعانيينمنالأرضهذهساكنيقوةمدىإسرائيلوبني

إليها:الدخول

؟لإ!بلإ؟،!ت!دكا...!درأ؟يرني6!نجيما؟،؟ل!يا!بمرا؟*أ،.*ء16أيا16إ،؟فى11

التيالأرضإلىذهبناقدوقالوا:ء*5ْ6:6ْ+إأ+6فىلإoإ؟دا؟،؟لإ؟1؟،؟ني+

جداَ"عظيمةحصينةوالمدنمعتزالأرضفيالساكنالشعبأنَغيرإليها...أرسلتنا

وشستكنجوجيمسفريدمانإليوتريتشاردمنكلويتفق28(.أ-13:27)عدد

المصدرإلىفينسبهاجرافأفَااليهوي)4(.المصدرإلىالفقراتهذهنسبفيباورمع

)6(.اليهويالمصدرإلىبأكمله()13الأصحاحإيسفلت-ينسبحينفي(الإلوهيمي)ْ

حرمةقصة-

-14:41)عددالأصحاحفيباور:لدىموضعينفيالقصةهذهوردت

بنيهزيمةالأولالموضعفيالقصةوتتناولا-3()7(.2:)عدداوالأصحاح45(

.138صسازار:زالمان(1)

.272ص:فريدمانإليوتريثارد)2(

27،265Jamesص:فريدمانإليوتريتشارد(4) King West: p

(o)138ص:شازارزالمان.

66

.(3 Julius .A Bewer:)72p

.991(6 Otto Eissfeldt:)p

.73-72(7 Julius.A Bewer:pp)
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التولمافمصادابينالي!و؟اال!صدا:الأولالباب

خوفاَ،كنعانأرضإلىالدخولرفضواأنبعد،والعماليقالكنعانيينيدعلإسرائياص

ببما6أ"ير+أهإ"دأهالأ؟6؟؟36نجبأ؟!إ؟برريثعإ"؟ياييميابرا"إ"؟117سكانها:قوةم!

11وأبادوهموضربوهمالجبلذلكفيالساكنونوالكنعانيونالعماليقفنزل6:؟؟؟يصغ

f)عدد 5 : 1f).حرمة:باسمالمكانلتسميةتعليلاَفتقدم،للقصةالثانىالموضعفيأمَّا

يرا؟ث!6إلإ؟6؟!إ؟شث!؟؟!إ،؟؟!6إ؟ثتإلاث!ذإ،؟أإلبلأ؟؟)أ؟7ابر7إ،6إ،فلأ؟لا11

ومدنهم.فأبادوهمالكنعانيينودفعإسرائياصلقولالربفسمع6:؟؟!غأه؟!غ+ايخدأ!

بهنجوجيمسفريدمانإليوتريتشاردويتفق3(.:12)عدد"حرمةالمكاناسمفدعى

جرافمعهمويختلفاليهوي)1(.المصدرإلىالفقراتهذهنسبفيباورمعويست

الفقراتأنَفيرىإيسفلتأفَاالإلوهيمي)2(.المضدرإلىالفقراتهذهوينسب

بالرمز)صأ()3(.إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلمماتنتمي-3(ا:2ا)عدد

مريبةماءقصة-

إلىتنتمي2(0)الأصحاحفي(اf-11)الفقراتفإنَّباوريوليوسلرأىطبقاَ

ويستكنججيمسمعهماويختلف)ْ(.جرافذلكفيمعهيتفقاليهوي)4(المصدر

أمَّا)6(.الكهنوتيالمصدرإلىتنتميالأصحاحهذامنا(Y'-1)1الفقراتأنَّويرى

وتأتيبالرمز)صأ()7(.إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلم!الفقراتهذهفينسبإيسفلت

بنيلمطلباستجابةموسىبعصاتفجرتالتيالبئرلتسميةتعليلاًالفقراتهذه

272،665Jamesص:فريدماناليوتريئارد(1) King West: p

.138ص:شازارزالمان2()

.(3 Otto Eissfeldt:)591p

(4.Julius.A Bewer:)73p
.138صسازار:زالمان5()

.(6 James King West:)566p

.(7 Otto Eissfeldt:)591p
الربشعبأوالربيقاوملمنكحذيرالمزاميرفياسمهوردوقدالأموريين،ملوكأحد:سيحون!*

.(21-13:01)مزاميره
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اللغويصوالس!اتوالديني!التا!يخيهال!ضامي!فيدراسه4:التولمافياليصوءال!صدلم

ماءهدْأفى!:إ"برا؟فلأ6إ66ث!+إلبلأ؟؟؟6؟إ؟613ث!فالأ؟؟"؟6!بم"116؟!يم:إسرائيل

.(52:13)عدد"فيهمفتقدسالربإسرائيلبنوخا.صمحيثمريبة

!سيحونوالملكإسرائيلبنو-

المصدرإلىتنتمي)21(الأصحاحمن)25-32(الفقراتأنَّباوريرى

أفَااليهوي)2(.المصدرإلىالفقراتهذهنسبفيباورمعإيسفلتويتفقاليهوي)1(.

ينسببينمااليهوي،المصدرإلىتنتميالتيهى3()25-االفقراتأنَّفيرىجرأف

التيالحربعنالحديثالفقراتهذهوتتناولالإلوهيمي)3(.المصدرإلمأ)32(الفقرة

بانتصارانتهتوالتيملك-الأمورييهن،سيحونوالملكإسرائيلبنيبينوقعتالتي

لبهـأفى6إ1؟636ياأ؟نجبأبرأ؟؟7إ"؟ةإ11:الأموريينمدنعلىواستيلائهمإسرائيلبمْي

فأقام...ديبونإلمماحشبونهلكترميناهم.قدلكن؟":؟ث!ولْثخ؟؟3!لبلأ؟؟)

3(.31-2:5ا)عددالأموريينأرضفيإسرائيل

ةوبذعام

22-،17أ-45،7،ب،)3الفقرأت)22(الأصحاحفإنَباورلرأىطبقاَ

ويستكنجوجيمسجرافأهَّااليهوي)"(.المصدرإلىتنتمي93(ب،37أ،36

إلىفينسبفريدمانأمَّا(.اليهوي)ْالمصدرإلىبأكمله)22(الأصحاحنسبفيريان

وتدور)6(.25(22-11،17،24،أ-45،7،ب،)3الفقراتأليهويالمصدر

(1.Julius.A Bewer:)73p

.991(2 Otto Eissfeldt:)p
.138صسازار؟زالمان)3(

الله.يعبهدموحدَاوكانالنهرينبينفيمافتورقريةفيمشهوراَنبياَكان:بلعام*

.(4 Julius .A Bewer:)73p

138،566Jamesص:شازارزالمان5(; King West: p

227ص:فريدمانإلوترلارد)6(
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اةالتوامصادابي!اليصويال!صد):الأولالباب

ببلعامواستعانته،موآبملكبالاقالملكمنحدثماحولالقصةهذهفقرات

شوكتهم:قويتأنبعدوطردهمهزيمتهممنبالاقيتمكنحتى،إسرائيلبنيليلعن

،!ثت،!؟!مفى!أء71،أأ!++؟،ثت+*يملا!+،!فى!مفىثمأول111،16

+ا-ر*يرفىإبا++اأ!ا6.*!ايراثتا-؟ل!.6يرلا!ثت!يا،!!يرير!بر!ا+إ،ني...لإيا6،يئ

أ)؟نجيماإ!!بم+أ+إفى*اديا*ا!ا،إ،يخميم+ا!لإلاأ!بر،؟أ+ا؟الا!!+بخا،لإ؟+ا

بنيقبلمنمواَبوضجركثيرلأنهمجداَالشعبمنموآبفزع؟لإ؟1:ولأ

لىوالعنتعالفالاَنقائلاً...ليدعوهبعور...بنبلعامإلممارسلاَفأرسل...إسرائيل

:22)عدد011ةض.رأفيفأطردهْمننكسرهأنيمكننالعله.منىأعظملاله.الشعبهذا

حادثةخلالمنإسرائيللبنيالربتأييدمدىإلقصذةتوضحذلكبعدثم5-6(.3،

ا*+ا7+أيرثت،!5؟،!إ،!6-لإأ11:بالاقإلىطريقهفيوهولبلعامالربملاكظهور

:أل!!مإلإ؟،1إ،أنيماأ+.ر!ملايا؟+6أ!إ+اأيااي!ايئ؟؟؟لأ،+إ+ا7!الإ!مإ،؟،لإ+

ليقاومه..011الطريقفيالربملاكووقفمنطلقلأنهاللهغضبفحمى

22:22(.)عدد

!ما

ويتفقباور)1(.لرأىطبقاَاليهويالمصدرمادةضمنبأكمله2()4الأصحاحيُعد

يخالفهمبينماوإيسفذت)2(.ويستكنجوجيمسفريدمانإليوتريتشاردذلكفيمعه

الأصحاحهذاويواليالإلوهيمي)3(.المصدرإلىالأصحاحهذاوينسبجراف

؟؟لإهإ"؟"اا:يهوهمنبأمرإسرائيللبنيبلعاممنحهاالتيالبركةتلكعنالحديث

راىفلمَّا:616ك!؟6؟؟لأإ6،6163؟3؟ير...ثا6؟للأإ7ك!أ؟3؟616إببما،إ،ثت3ألأ،بر

مباركك...عينيهبلعامورفع...إسرائيليباركأنالربعينىفييحسنأنهبلعام

،228ص:فريدمانإليوترشثارد2()

(r)138ص:شازارزالمان.

(1.Julius.A Bewer:)73p

.James King West:,566p Otto Eissfeldt:991p
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اللغوي!!الس!اتوالدينيضالتا!يخي!ال!ضافيفيد"س!4:التواافيالي!و؟ال!صد!

بسبببلعاممنبالاقغضبذلكبعلىثم9(.،ا:42)علىد"ملعولىْولاعنكمبارك

ذلك:

لا!؟3ك!يا؟ير+ا6إ،.!!بربرد،1!+إ،؟فى.+ا؟يرلإ!!يا؟ير+ا111،!6-لإلا

لبلعام:بالاقوقالط؟للأ!م،!:فلأ5ني؟+ا؟؟7ثت؟3!إ؟ر+يرا؟*؟،لأ*.،؟،ير+ا.+

24:)عدد...11دفعاتثلاثالاَنباركتهمقدأنتذاوهودعوتك،أعدائيلتشتم

شعوبعلىإسرائيلبنوينتصر،بلعامإياهامنحهمالتيالبركةهذهوبفضلا(."

2(.2-ه42:0)عددوآشوروالقينيعماليق

موآببواَلهةاسرائيلبنو-

إسرائيلبنوانحرفكيف4(،ب23،،ب)1الفقرات)25(الأصحاحْيوضح

طعامهممنفأكلوا،موآببناتمع-اليهويالنص-حسبالفاحشةوارتكبوا

:يهوهإغضابفيتسببالذيالأمر،لآلهتهموسجدوا

11ي!؟نيما،!لإ!؟اياير،.*!...+ل!أول+رأثت!ا!+رأ؟برلا!؟3،!111

...موآببناتمعيزلْولىْالشعبوابتدأ؟إديما؟لإ،:،+أ+إ،؟6-لإ،ير*5؟،؟ا...

،با:2)عدده"إسرائيلعلىالربغضبفحمى...لآلهتهنَّوسجدواالشعبفأكل

وبينما)11.اليهويالمصدرإلىتنتييالفقراتهذهفإنَّباورلرأىوطبقاَب(.3،ب2

معهيختلفاليهوي)3(المصدرإلىوينسبهافريدمانإليوتريتشاردذلكفيمعهيتفق

جيمسمعهيختلفكماالإلوهيمي)3(.المصدرإلىتنتميالفقراتهذهأنَّفيرىجراف

إلىالفقراتهذهفينسبإيسفلتأقَا)4(!الكهنوتيالمصدرإلىوينسبهاويستكنج

(.بالرمز)سأ()ْإليهأشارالذيالقديمالمصدر

.282ص:فريدمانإليوتريتشارد(2)

.138صسازار:زالمان)3(

.(1 Julius .A Bewer:)73p

(4.James King West:)566p
(5.Otto Eissfeldt:)591p
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التوااةا!صادبيذالي!و؟ال!صدا:ل9الذالباب

التثنية:سفرفىاليهويةالمادةرابعاَ:

يهوية،مادةيشملفإنهالتثنويالمصدرإلممامعظمهيُنسبالتثنيةسفرأنرغم

رحلتهمأثناءفىالصحراء،فيإسرائيلبنيتواجدفترةعنبالحديثالمرتبطةخصوصاَ

إيسفلت،أوردهلماطبقاَيكوناليهويةالمادةمعرفةعلهناوالاعتماد.كنعانأرضنحو

المادةومن)1(.السابقةالأسفارفياليهويالمصدرلرواياتاستمراريةتمثللأنَّهاوذلك

:اليهويالمصدرإلىوتنتميالسفرهذافيوردتالتي

يعحدفهلوسى

المصدرإلىتنتمي("1)الأصحاحمن23(،41،61لالفقراتأنَّإيسفلتيربح

خليفةيشوعوجعل،موسىحياةفيالأخيرةاللحظاتالفقراتهذهتسرداليهوي)2(.

آلهةهىأخربحآلهةسيعبدونحيث،إسرائيلبنيمنسيحدثبمالهيهوهوإخبارله،

.:كنعان

،+آبْيماللأ!+6*يرا؟ءا!ل،!م،677+ا؟ايمتيما+ك!!ا،+ا+1116،*!م

63إ5؟،يميم!ي!؟،إ؟ر+ا+؟+ا+لا!7!إأ...إإلإلاأءأبا+؟*.؟إيا!؟ا؟،لإ+ا

قربتقدأيامكذاهو:لموسىالربوقال!؟برا؟فىأ:نيء+ا؟*أث!+ا6كبمنجلأ؟لإ؟1

الشعبهذافيقوم...أوصيهلكىالاجتماعخيمةفيوقفايشوعادعُ.تموتلكى

،341:ا)تثنية"بينهممافيإليهاداخلهوالتيالأرضفيالأجنبييناَلهةوراءولفجر

إسرائيل:وبنييشوعمععهدهعلىيؤكدأنيهوهينسىولا(.61

؟إ،!++؟،*!!+،بر،!!!مي!؟+ا6*!برأ،اأ-وأثتاْنجيمال!،+ا!+111،لاأ

وتشجعْتشدد7ْ:لاوليم!؟،بمإلإربر،ير؟!إني؟للإ؟،6!نجيما؟الإ؟،لإ،3،يئ؟لإ

11معكأكونوأناعنهالهمأقسمتالتيالأرضإسرائيلببنيتدخلأنتلأنك

23(.3:ا)تثنية

(1.Otto. Eissfeldt:)991p

.d2(لأول(
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اللغويهالس!ات9الديني!9التاريخي!ال!ضا!نافيد"سضالتو"4:فيال!وجماال!صدا

موسىموت-

إلمماتنتمي)34(الأصحاحمن2-6(أ،)1الفقراتفإنَّإيسفلتلرأئطبقاَ

هذامنأ()االفقرةينسبأنهفيمعهباوريوليوسؤيختلفاليهوي)1(.المصدر

مشارفعلىموسىموتإلىالفقراتهذهوتشير)2(.الكهنوتيالمصدرإلمماالأصحاح

:الأرضهذهحدوديهوهلهبينَأنوبعد،إسرائيلبنيمعيدخلهاأنقبلكنعافيأرض

فى.7اأبخا،يا؟،لإ؟7اثا؟؟؟؟هإفبلابريأ!66؟فبهـأ؟ك!؟3أ.ك!+؟ثا،61إ6إ6.لإ!بمإ،اا

أقسمتالتيالأرضهىهذه:الربلهوقال6:؟يافىْلأ)6ْأيخلأييم؟ببما"إ"7؟؟؟"؟"6

تعبر"لاهناكإلىولكنكبعينيكإيأهاأريتكقد...ويعقوبوإسحاقلإبراهيم

4)تثنية : "f.)(.الكهنوقي)ٌالمصدرإلىأ(أ)الفمرةنسبفيإيسفلتمعباورويختلف

.(1 Otto Eissfeldt:)991p

(2.Julius.A Bewer:)276p
(3.Julius.A Bewer:)72phttp://kotob.has.it



العافيلفطا

،الق!اة(بلثل!علللفميكةألي!يه)اطا!ة

)8(:يشوسفرفىاليهويةالمادةلاَ:أو

إسرائيلبنيقبائلغزوأحداثالسفرهذافياليهويالقصصمادةتتنأول

تعتمدوسوفعليها.السيطرةأنجلمنخاضوهاالتيوالصرأعات،كنعانلأرض

قصصيركزفايفر)1(.روبرتعندوردتكمااليهويالمصدرمادةعلىهناالدراسة

أرضبىإلمماإسرائيلبنيدخولسبقتالتيالفترةغلىالسفرهذافياليهويالمصدر

هذهسكانمعإسرائيلبنوخاضهاالحروبمنسلسلةَشهدتوالتي،كنعان

.الأرض

ربيوح*

()15الأصحاحفييبدأالسفرهذافياليهويالمصدرقصصيبدأماأول

ملكومعصادقأدونيمعيشوعخاضهاالتيالحروبتسردالتي(،اا-1)الفقرات

بالنصر:يشوعوعديهوهأنَّوكيفالأموريين

لإ،نلأ،ياء+5*إ؟بخ!،!؟،؟لأثت،!بر؟!؟،؟*لإ!ا،+أيخلأبل!!3،+إ+6إ،*!م11

لربافقال:أأثتإ؟لاإ+أير+ا+بر!مأ،برة؟لإ!ا،يئبر؟إ،،+إ+!!بر!!ببا...ثت؟لإ!7!؟!!بر

...بوجهكمنهمرجليقفلا.أسلمتهمقدبيدكلأنيمنهمتخفلاليشوع:

،8:أه)يشوع..011جبعونفيجمظيمةضربةوضربهمإسرائيلأمامالربفأزعجهم

عينه(.ا34r:)خروجلموسىخادماَالبدايةفيوكانمصر،فيولد،أفرايمسبطمن:نونبنثوع)*(

A.44حينئذِعمرهوكأن(9:17)خروجرفيديممعركةفيأتباعهلقيادةموسى Lpضمنمنكانكما

.كنعانأرضإلىالدخولقبيلكنعانأرضأخباراستطلعتالتيالجواسيس

(1,Robert .H Pfeiffer:)927p
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اللغويضوالس!قاالديني9التاردخي!ال!ضامي!فياس!دا:التو"ةفي5الي!وال!صد)

معإسرأئيلبنوعاشكيفليبين)13(الفقرة()13الأصحاحذلكبعديأتي(.)5

؟ءيرير؟،!!+؟إفلأأ؟،!+،،ليما؟يئ+إ،+أ؟،فلأأ5*إ11:والمعكيينالجشوري!

الجشوريينإسرائيلبنويطردْولم؟؟+:؟،1!لا+؟لإ!ا،يئ؟يرا؟فىاءي!3+6)فلأا!،نجيما+

11.اليومهذاإلمماإسرائيلوسطفيوالمعبهيالجشوريفسكنوالمعكيين

ضلأررنينمرصا

وشناولعشر،الخامسالأصحاحإلمأذلكبعداليهويالمصدرقصصينتقل

يَفُنَةبنكالبشخصيةعنالحديثq(،1،،103،21-563،)13الفقراتخلال

إسرائيلبنيقبائلبينفمِماذلكبعدالأرضتقسيمثمعكسة،لابنتهومباركته

!ا+ا،!لا،!!م،لإ+!ا!!+إريلإ؟!إ،إ+؟إ؟ي!!بمبر،د+؟6بخا،يخ!ر+ا6*!ير11!!

أرضأعطيتنيلأنك،بركةأعطني:فقألت؟؟!،أ+:لابخا+الإ+د!بخا،أ+لابخ!+لإ+

:ها)يشوع"السفلىوالينابيعالعلياألينابيعفأعطاهامأء3ينابيعفأعطنيالجنوب

91).

كنعانأرضفىإسرائيلبنىحياة-

علىيقدروالمإسرائيلبنيلأن؟اليبوسيينمعجنبإلىجنباَإسرائيلبنويعيش

،+ا؟+؟و،)"ير،اأ13،اد5*ان!،.!6إ،أْلْيما؟،+،دأ؟،إلإ+11:طردهم

بنويقدرلم؟؟+:D؟،أبلإ+اني!ا.!؟،6أ؟+!+ا؟إ،لإ+؟،فىأ؟،إ،يخبما+أ؟،ني!،+ا

11اليومهذاإلىأورشليمفييههودابنيمعاليبوسيونفسكن.طردهمعليهودا

(-ا.)الفقرة(1)6الأصحاحفيذلكبعداليهويالمصدريشيركما63(.:اه)يشوع

جازر:منطقةفيأفرايمسبطمعجنبإلىجنباَعاشواالكنعانيينأنإلى

يلإ6!،؟6!؟د؟يراإ؟إ،ير++يْي،!6؟؟!+نيأ،؟ويلإإ،؟.فى!+ا،نلأ؟+أ31*11

فسكنجازر.فيالساكنينالكنعالْيينيطردوافلمد!؟+:4يرولإ،؟ا،؟ا؟+ا؟،أ!

11.الجزيةتحتعبيدًاوكانوأاليومهذاإلىأفرايموسطفيالكنعانيون
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اةالتوامصاد)بي!الي!ويال!صدا:الأولالباب

القرىتقسيمعنليتحدثإ(8)11-الفقرات()17الأصحاحذلكبعديأقي

(:ومنسى)أفرايميوسفبنيبينالكنعانية

؟+كم6+يلإ!!ا*ول.6:إبر!)ونيما+6،!!ا!فى،أ؟6؟،+!يا،+أنجيمايل!6*!بر111،

ا؟؟*+أأ!+ا6يلإ?،بر7!ا،؟،++6)بر!!6.يا6أ7،1،؟ا،+!*7!اإ+أيا!د.؟

ا!:+ا؟؟+ابر!أيا+؟؟!ا؟؟+ثت،إيعإ،+ثت+جميم+أ؟،نلأبر،؟،1+.لإ*7ير!؟ا،+ا

لاعطيمةقوةولكعطيمشعبأنتقائلاً.ومنسىأفرايميوسفبيتيشوعفكلم

مخارجه.لكوتكونفتقطعهوعرلأنهالجبللكيكونبل.واحدةقرعةلكتكن

.(اA-IV:17)يشوعأشداء"لأنهمحديدمركباتلهملأنالكنعانيينفتطرد

أرضإلىالدخولسبيلفيإلدرائيلبنوخاضهاالتيالحرولبملمسلسلواستمراراَ

بنوخاضهاالتيللحروبسردا94ً()47،أفقرأت)91(الأصحاحيقدم،كنعان

:كنعانأرضمننصيبهعلىيشوعحصولثم،دان

ي!؟فىيافى،+*أيإ،يرأ*أ++أإ،بخاثب+ا!انجيما!ل!!إ،!ا؟ءأ+أ؟إ،أ111،ي!يا

برإ+.؟أأ،؟!اب!؟،؟!.+.ا!يرني+أ!ا!انجيما!ا،يرا؟*ا++إ،نيما+ا*أ++ا،؟نلأا

:ير+أد!ارا؟أ!ا،+آنجيماي!إي!!ا+3لإ6إيى؟إ،أ،!راأ!!،7اإفى!ا+ا!؟،!!ول

وسكنوهاوملكوهاالسيفبحدوضربوهاوأخذوهالَشَم،وحاربوادانبنووصعد

أعطىتخومهاحسبالأرضقسمةمنأنتهوأولما.:.أبيهمدانكاسمدأنلشمودعوا

11.وسطهميانصيباَنونبنيشوعإسرائيلبنو

:القضاةسفرفىاليهويةالمادةثانيًا:

معجهوهقطعهالذيالعهدغأيةالسفرهذافياليهويالقصصمادةفيتتحقق

كُتَّابرؤيةحسبالميعادأرض،كنعانأرضعلالحصولفىوالمتمثل،إبراهيم

عندمنهاوردمأعلىاعتماداَالسفرهذافياليهويةالمادةعرضيليوفيما.اليهويالمصدر

فايفر)1(.

.(1 Robert .H Pfeiffer: )324-323pp
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اللغوي!الس!اتا9الدينيه9التا!يخيضال!ضهـي!فياس!داالتوااء:فيالي!و؟ال!صدا

لحربمنالكنعانيينا

سلسلة(5)الفقرة(2)وعالأصحاح-36(،1)الفقرات(1)صحاحالأيقدم

لقد.كنعانأرضعلىواستيلائهمدخولهمطريقفيإسرائيلبنوخاضهاالتيالحروب

6برإإ؟17إ؟؟116الكنعالْيينمنالجبلوسكان-7(1والفررْيي!)الكنعانيينحاربوا

لمحاربةجهودابنونزلذلكوبعد3؟6:إ؟فأ3إ؟!إ؟؟36"أيخهـأإ"؟ثبنإيأأ؟؟؟!أ؟666

حربفيدخلواذلكوبعد9(.:ا)قضاة"والسهلوالجنوبالجبلسكانالكنعانيين

وسار؟؟6:برا؟"+؟يرإ"!؟؟"6إنجبهأ!6؟"6أفبهـأ؟"6ث!)؟يخلأ!6إ"لإ11دبيرسكانمع

إ؟؟أ11صفاةوسكان(11:ا)قضاةسفر"قريةكانواسمهادبيرسكانعلىهناكمن

ث!+6؟ا؟ث!إك!أ؟6ولأ؟؟6!لأير+،أيخلأفى؟برإي!إ!؟+إ،13؟؟،1أأفبهأ؟لاث!+أ؟6!6

صفاةسكانالكنعانيينوضربواأخيهسمعونمعيهوداوذهب6:؟؟ييغ؟ببما"6نجبهأ!

وحواليها،غزةعلىاستولواثم.)(7:ْا)قضاة"حرمةالمدينةاسمودعواوحرموها

وقطرون)03(،وجازر)92(شان)27(،وبيتالحثيين)26(أرضوعلى)18(،

3(.1)ورجوبوافيقوحلبةوادزيبوأحلب)صيدا(،وصيدون)عكأ(،وعكو

القبائلرؤساءبقيادةاسرائيلبنىحروب-

V:3)قضاةالأصحاحاتتواصل : 1 -Y `)l)بنوخاضهاالتيالحروبمسل!ل

.كنعانأرضعلىللاستيلاءإسرائيل

شمشونخرافة-

وتُعد.سمشونسخصيةعنخرافيةرواية(،-1316)قضاةالأصحاحاتتقدم

إسرائيلبنيبينالتصادمبداياتإلىأسارتالتيالرواياتأولممامنالروايةهذه

سخصيةعنالحكاياتمنمجموعةحولالخرافيةالروايةهذهوتدور.والفلسطينيين

:يهوهالإلهلخدمةوالدهنذرهالذي،شمشون
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411التومحمادلمبي!الي!وطال!صدلى:ال!ولالباب

!5؟،!إ؟،6بر،أ6.*نلأيلإ!ا،يلإ!ا+5*أ!مأ؟+ثتاإ،.ير؟-؟؟6+إ؟؟ا،اثت1

...!،بخ!برني؟،6!م3ل!6يئ،+!،ل!نبماأ+اير،؟،أ!+!أيا++أ!م6للأإ+ا+ا،؟،

يخلصيبدأوهوالبطنمندتهنذيرأيكونالصبيلأنرأسهموسىيعلولاابناًوتلدين

يهوهروحتلازمهشمشونوُلدوقد.o(:13)قضاة"الفلسطينيينيدمنإسرائيل

فى+أإ"؟6؟إل!6إ"إ؟ياابْىءنلأأنيءأ!+إبخ!يرا؟*؟أ؟الإنيما+إ؟ير+11:يدْهبحيثما

11الربوباركهالصبىفكبر.شمشوناسمهودعتابناَالمرأةفولدت،+إ+ة

الأسدمعمغامرتهمنها:،المغامراتمنالعدبدشمشونخاضوقد2(.13:4)قضاة

11ه1-:41)قضاةتمنةأهلمنامرأةمنللزواجذهبعندما f -9c).أحجيةوقصة

لمماإذابالناربالحرقزوجتهفهددواحلها،؟عنأصحابهعجزوالتيشمشون

يرلإنجيما+إ،ْ*ء16؟فيما؟،ل!،؟،أ!إ،؟ا،.11:شمشونمنالحلمعر!ة!تساعدهم

لإبر،7ثت،+!!+*أ+لأ6،؟ا-إيئ+؟،++يم!+!اراإ،يبن+7لإ،ني!+؟؟أاني!نلأأ

وبيتنحرقكلئلاالأحجيةلنايظهرلكىرجلكتملقيشمشونلامرأةقالوا..يرلإفلأ.

الحللمعرفةاستدراجهفيشمشونزوجةنجحتوكيف(.41:51)قضاةبنار"أبيك

يهودابنيالفْلسطينيينْوإمساكلمزارعحرقهقصةتأتيذلكوبعدقومها.لبنيوأخبرته

حمار:لحىبواسطةجميعأهزيمتهنمشمشونا.ستطاعوكيفللفلسطينيينوتسليمهبه

+؟إ،لأ!؟-إ،بم،+أير+إ،نْييا؟،+6أي!ء!ا؟،*لإإ،!م...،+إ+ايخ!6ل!ير،1إ؟لإير+11

وضربوأخذهيدهفمدَّطريأحمارلحىووجد...الربروحعليهفحللإ،فلأ.لإيرلا

فيإليهاذهبالتيالزانيةالمرأةمعقصتهثما-15(.4:ها)قضاةرجل"ألفبه

جميعاَ:منهمانتقمأنهوكيفبهالإمساكفيالفلسطينيينساعدتوكيفغزة،

+أأ؟!م+ا،؟نلأا؟6،لا+6ل!ني+،+أ++؟+،ل!أ،!ا+!ا+،ل!ي!فى!111،7

،!؟با!ا6نجيمال!6؟؟نلأ6.*ز!!يريع،!:1،؟؟قتبلإ!ابز!بيما،!؟،؟؟؟!ل!!بل!؟،!

معوقلعهماوالقائمتينالمدينةبابمصراعىوأخذالليلنصففيقامأ:أ؟؟6

11حبرونمقابلالذيالجبلرأسإلىجهاوصعدكتفيهعلىووضعهماالعارضة

16:3(.)قضاة
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ي!اللغووالس!اتالديني!9التا!يخيهال!ضاطنفيدلماس!4:التولما!االي!وجماال!ح!ا

أ(،3-ا1:4`)قضاةالفلسطينيةدليلةمعلشمشونالشهيرةالقصةتأتيوأخيراً

منقومهايتمكنحتى،قوتهمصدرلمعرفةشمشونخداعاستطاعتوالتيأحبهاالتي

عليه:القضاء

ر؟نلأأ6أ؟يرادإ؟!برلإ+ا+،!م،!بريا؟6+؟،+اأ!ا؟لإ،7+؟،إ،؟ا،11

إ؟،36،،6.*نيالايل!!ا+5*6+ءأ!ا+6أ،.*!مبر+أبريا!+!ا+إ،بي+.أ+!ايم

دياثت،،؟،إ+ا!ا،؟،!!؟،د'إيخم!م68إإيخا؟؟،!ل!،!مل!أثت!ايبر!ر،،!!!يا.بم

.الموتإلىنفسهضأقتعليهوألحتيومكلبكلامهاتضايقهكانتولما؟لإ؟!.

فإنأمي.بطنمنادثهنذيرلأنيرأسيموسىيعللملهأوقألقلبهعنلهافكشف

وبالفعل(.-16:1617)قضاة"الناسكأحدوأصيروأضعفقوتيتفارقنىحلقت

فيينجحذلكمعآَنهالاَّ،شمشونشعرحلقفيدليلةبمساعدةالفلسطينيونينجح

والفلسطينيين:دليلةمنالانتقام

ك!7ر*إ،بر!؟ث!أر*إ،؟ير؟+!+،ر،لإ+6!ير*،ا+أ+،5!أأنلأ!مني6*يرا،111

،!ا0001!،بخ!برني3!مبلإ،لأ!،؟نلأ!مول!!!7إ+!مإ+اإل!،!5؟ا!+ا+!+للأ!فى؟ا

ك!نجيما6؟!بر؟،!إ،+ا،1+أ6!منجيما؟لا!؟ياإبايايم؟؟إ،!ب!!ا؟؟،ولإ،فى.يا+3؟

سيديياوقالالربشمشونفدعا؟؟،،1:؟ء،+6ءلإني؟بر،!برءأ+أM؟؟

منعينيعنواحدةنقمةفأنتقمفقطالمرةهذهيالتهوشددنياذكرنيالرصي

فيهالذيالشعبكلوعلىالأقطابعلىالبيتفسقطبقوةوانحنى...الفلسطينيين

28،:ا6)قضاة"حياتهفيأماتهمالذينمنأكثرموتهفيأماخهمالذينالموتىفكان

.)35

بنيامينقبائلضدالحروب-

ضدإسرأئيلبنيحروبعنالحديث2(أ-ا9)قضاةالأصحاحاتتواصل

صلةوجودفايفرويرى.لاويبيتمنالرجللسريةحدثمابسبببنيامينقبائل

الأصحاحفيوردمابينكبيرتشابهوثمة)1(.صموئيلوسفرىالقصةهذهبينوثيقة

(1.Robert .H Pfeiffer:)324p
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التو"ة!صادايببناليصويال!ح!دا:ل9الأالباب

:91)قضاةالأصحاحفيوردتالتيوضيوفهلوطوقصة2(،221-5الفقرات(1)9

التكوين:سفرمن28(1

؟+،+برل!يالإ،لْلأ+ا!؟16*ولا،6!ا++ابا؟،!؟+دبرا!م+ا+،+!+أفى8ر11

لإيا!ير؟إ!6*!م00،1.اإ+بلإإإ،؟7.جت!يا+*6!نجيما+الإ،نلأ!+ألإ*+اير*!م.6+؟بخهإا

*أ؟!اإإلا*أ+!لإ،!+-رثم*أ+اإني،!اافى؟؟+ا!ا+ا؟!،إ+؟ا...+؟للأأيا!+،لإ

طواحاأ:+*؟؟ير+إ؟يم6؟؟ا؟لالأ5*+؟يم،نلأيرل!!!إ،ثبثتب!،+أبايم!؟يرالأ!يع

الذيالرجلأخرجقائلينالشيخالبيتصاحبالرجلوكلمواالبابقارعينبالبيت

العذراءابنتيهوذاشراَ...تفعلوالاإخوتييالالهموقال...فنعرفهبيتكدخل

تعملوافلاالرجلهذاوأفَاأعينكمفييحسنماجهماوافعلوافأذلوهماأخرجهماوسريته

2(.22-91:4)قضاة"القبيحالأمرهذابه
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الئالثالفصلا

(الغلىاةجمداثدالب!ياطحد!)محلرفه

تملد

وأالأسلوبحيثمنسواءخاص،لْوعمنبخوحدواليهويالمصدرمادةتتميرْ

بمعنىملحمةَاعتبارهاالقديمالعهدنقادمنبالكثيرينحداالذيالأمر،المضمون

الديني،المستؤىغلىالمصدرأظهرهالذيالحماسإلىدْلكيعودوقد)1(.الكلمة

عليهااشتملت3التيالشخصياتولبغضتحديداً،المقدسنةالأماكنلبعضوالقومي

الأمر)2(.هدْا.مثل.لثحقيقْوالاختيازألعهذمثال.وسائلاستحْدامهوإلى،رواياته

بنيالعهد،جماعةصورةفياليهويالمصدر-يسردها،التيالملحمةمضمونويتجلى

يهوهبمساندةنجحت،بائسةمستضعفةجماعةسوندتكنلمالتيالجماعةتلك،إسرائيل

التيوالأزماتالمحنمنسلسلةإطاروفي.كنعانأرضعلىالاستيلاءفيوتأييده

..جعلالذيالأمردرامبي،بشبهلومشوقةمثيرةالملحمةجاءت،الجماعة5هدْواجهت

متكاملا33(.عضوياَبناءَمنها

منوغيرهاليهوي،المصدربينالعلاقةملامحرصدعلىهناالدراسةوتركز

التالية:النقاطإطارفيالتوراةمصادر

الأحْرى.-التوراةمصادرواليهويالمصدرتأثيرأولاَ:

.الأخرىالعوراةبمصادراليهويالمصدرتأبثر:ثانيأ

1)أ3 Robert .H Pfeiffer: ,142p Yehuda .T Radday and Haim Shore: Genesis' AnAuthorsh)

.Study, Analecta Biblica,,301 Biblical Institute Press, Rome,,8591 176p

(2.Robert .H Pfeiffer:,142p,148p James King West:,67p Otto Eissfeldt:)002p
.(3 Robert .H Pfeiffer:,143p Otto Eissfeldt:)002p
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اللغوي!الس!ات9الدينيكل9يخي!التالىال!ضا!ي!فيدااس!:التولماةفيالي!وجماال!صدا

:التوراةمصادرفىاليهوىالمصدرتأثيرأولأ:

عدنوجنةالثانيةالخلققصةمنالممتدقصصهخلالطاليهويالمصدراتسمَّ

(25:-ا:ا)قضاةكنعانأرضإلىالدخولقصصوحتى-25(،ب24:إتكوين

الدينيةبرؤيتهتتعلقالتيتلكخاصةالمصادر،باقىعنميزتهالتيالخصائصببعض

مواضعفيأثرهتركالذيالأمر،وقوميتهالعهد،وخصوصية،الإلهصورةحيثمن

لذلك:استعراضيليوفيما.خرىالأالمصادرعلىكثيرة

الإله:صورة(1)

بالرؤيةيعرفماإطارفييهتوهإلىقصصهبدايةمناليهويالمصدرينظر

هذهأثرتوقد.(Anthropomorphism()1)الإلهأنثروبومورفيةأو،للإلهالتجسيدية

التالي"النحوالمصادرعلىباقيفيللإلهاليهويةالروية

الكهنوقي:المصدرمادةفي-ا

السابعاليومفيفيستريح،والإنهاكالتعبينتابهالأولمماالخلققصةفيفالرب

وبنيإبراهيممععهدهينسىأنهكما7(.:"1خروجب/22:)تكوين+"3ْإ"لبلأ11

إ"6ْ23:إ"فيأ؟لا...اامصر:فيإسرائيلبنيأنينسمععندماإلآَيتذكرهولا،إشرائيل

إسرائيل،بنيبيوتتمييزعنيعجزأيضاَأنهكما24(.2:)خروح...فتذكر"فسمع

الدممنعلامةمنهمفيطلب،وقومهالفرعونعلىسيحلالذيالهلاكمنليحميها

؟؟هك!+إ؟؟"؟"ل!ه؟!ينه6؟نجبهأ؟؟!م"هيا؟لإ".+؟ير!؟؟ه6إ؟إ11:بيوتهمعلى

لكمويكولىْ:قبغ؟؟"ه؟ك!؟م؟"بر؟بر؟بتغفيهأ؟"+6الإ؟لإه7"؟إلاإ؟ْديما؟لإ!أ؟؟؟؟"

عليكميكونفلا.عنكموأعبرالدمفأرىفيها.أنتمالتيالبيوتعلىعلامةالدم

،902ص،القديمة()السامةالعربيةالعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكير:حسنخليفة(د.محمد1)

121.012-Julius .A Bewer: ,77p .M .H Segal: ,29p .S .R Driver: pp

82http://kotob.has.it



التواافمصادايي!الي!وجماال!صدلى:الذولالباب

213)خروجمصر"أرضأضربحينللهلاكضربة : i.)موسى،معيجتمعأنهكما

:التابوتمكانحيثلوجهوجهاَمعهوشحدث

نجيما6!!؟بر،ير؟إ،نلأ!م؟،ا؟+برفىيملايا!م؟لأل!،بخ!6؟ب)!ني7!ا،بخ!لإ؟رأإ11

بكأجتمعوأنا،يئ؟لإيا:؟إ،!،*أ؟7!لإأ+6ك!نجيما؟؟*+؟با؟+اأ!6بايا

بكلالشهادةتابوتعلىاللذينالكروبينبينمنالغطاءعلىمنمعكوأتكلمهناك

2(.2:2ه)خروج"إسرائيلبنيإلىبهأوصيكما

الإلوهيمى:المصدرمادةفى2-

واضحبتأثيرالإلوهيميالمصدرفيللإلهالتجسيديةللرؤبةالمظاهربعضهنأك

؟؟؟6"إ"؟!مصر:إلىالطريقفيوهوموسىيلتقيالربفهاهو:اليهويالمصدرمن

التقاهالربأنَّالمنزل!ْألطريقفيوحدث6!م"+أ:بر،فدأ36إ6إ6إ16إ؟؟لانجبأأ؟أدييم

يحمى6:إ،6إ،؟6-بم!116:يغضبماكثيراَأنهكما24(.:4)خروج"يقتلهأنوطلب

5('922:2/:21ب/11،33،ب11:01عدد/4:41)خروج"غضبه / Y:

؟لإفى؟؟"لا؟"6؟و.بر116؟إ:السحاب!أحيانَاالربويمْزل(.3251،13:ب/3

فنزلأ:؟لإإ6إ6إإ"؟8117(/:91)خروج"السحابظلامفيإليكآتهأنا؟لإوأ:

"إ"نر6:الاجتماعخيمةإلىينزلأخرىوأحياناَ(345:)خروج"السحابفيالرب

بابفيووقفسحابعمودفيالربفنزل؟):؟"3؟!ين06ياحإلإوأ61؟بإ!م7إ!7

يمكنمسموعبصوتموسىالربيجيبكما(.ه17:12/ا:)عددا"الخيمة

11بصوتيجيبهوالربيتكلموموسىأ):؟7اأإأ"يا؟إهأ؟ث!أْ"؟؟76يخبهأاقغْا:تمييزه

أذنىفيشرا6َ:إ"6إ"لإ؟إ11؟لأبها:يسمعأذنكذلكوللرب.91(:91)خروج

:11)عدد"الربأذنىفيبكيتمقد:6إ6إ6إ؟؟إ"ثبنبر"؟ة(/با:11)عدد"الرب

قالعندمايهوهعلىبدتالتيالانفعاليةالصورةتلكالمرءعلىتخفىولاب(.18

أإ؟نجيهأ31RI؟؟6أ؟!إ؟"أlث!تجم"6لأ؟.6ث!ر6إلا6716باه"رلألإإ"؟661اييما1:لموسى

متىوحتى؟الشعبهذاجهيننيمتىحتىأ:؟تجغإإلإلأأهأ؟6لا؟لاأ"؟6"7ْ!جميماي!للأ
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اللغوي!والس!اتالديني!9ايخيصالتاال!ضاطنفياسقدا:التو"ةفيالي!وجماال!صدا

11منهموأعظمأكبرشعباًوأصيركوأبيدهمبالوباءأضربهمإننى..+يصدقوننيلا

ا-13(.أأ:4)عدد

التثنوى:المصدرمادةفى3-

المصدرلدىللإلهالتجسيديةالرؤيةملامحبعضعلىالضوءنلقيأنيمكن

فيإسرائيلبنيمعيتكلمالربفهاهواليهوي:المصدرمنواضحبتأثيرالتثنوي

حوريبفيكلمناإلهناالرب6:!ا*ولْ++ْ؟+لإ!ا،را6؟بجم!5؟،وا11،+إ+ا:حوريب

إ؟*ير؟إ!؟ني!ل!إ+511*الغيور:بالإلهنفسهيصفألْهكما6(.:أ)تثنيةقائلا"

لإياإإ،!3لإياأ+!فىأي!ا+يرافىر*7يالإ5؟!7كيما+،+ا،بر!ر،بري!ل!؟؟!

غيور.إلهإلهكالربأنالأنيتعبدهنولالهنتسجدلارلإ،:يرلآ؟ثتلإ،!إبلإ!ا،!يخإنيني

:ه)تثنية"يبغضوننيالذينمنوالرابعالثالثالجيلوفيالأبناءفيالاَباءذنوبأفتقد

؟أ-"ي!؟+يربرا؟؟57؟إ"7كيم"+إ+اإك!2لم!،اثتا1:الغضبيتملكهأيضاًوهو8(.

عْيورإلهإلهكمالربلأنَّ:؟!؟!م+ا؟إ،!مبلإياإ؟زلأ!م،؟7؟7!5؟،7،+إ+الإأ

6:)تثنية"الأرضوجهعنفيبيدكمعليكمالربغضبيحمىلئلاوسطكمفي

/15:9)A.منإسرائيلبنوبهقاممماشديدغيأأحياناَالربغضبويصاحب

إيم؟ول+ا؟الإ،ء؟إ،،لا؟بخ!،"بر،:نفسهموسىأفزعتلدرجةالمسبوكالعجلعبادة

؟؟ل!!!!،!ا؟+!+ا،للأ!منيما،!أ!؟ير!6،!مني!ا؟!،يرياير+!+،،ل!67نجيما!!

ليفسمع.ليبيدكمعليكمالرب1سخطهالذيوالغيظالغضبمنفزعتلأني؟دلإا*:

.(9:91)تثنيةأيضاً"المرةتلكالرب

وقوميته:العهدخصوصية)ب(

بنيآباءقصصحولاليهويالمصدرقصصخاصة،التوراةلقصصالقارئ

العهدبذكريبدأدائماًأنهيجد(السلام)عليهمويعقوبوإسحاقإبراهيم:إسرائيل

علىالتأكيدمحاولةعلىيدلفإن!اشىء،علىذلكدلَّوإن)1(.القصصلهذاكمدخل

يعقوبومع3-4(62ْ)تكوينإسحاقومغأ(ا-4ت12)تكوينإبراهيممعالعهدانظر:)1(

f-\)تكوين :r rA)'.
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التو"ةمصاداببنالهـو!ال!صدا:الذولاليالط

الأمممنغيرهادونالعهدجماعةعلىفقطيقتصرخاصقوميإطارفيالعهد

الإطار،هذاوفي)1(.إسرائيلبنيجمأعةإلىوصولاًالاَباء،قصصمنبدءاَ،والشعوب

إلىالشخصيالإطارمنالشخصياتهذهتحولعلالقصصهذابدايةمنذالتأكيدتتَم

:21)تكوين"عظيمةًأمةَأأ:6لا111،أ"يصبحالعهدبموجبفإبراهيم.القوميالإطار

بنيمعوأخيراَالتواليعلىولعقوبإسحاقمامعأيضاَتكررالذيالأمرأ(،2

لشخصياتالقومحِةالدلالةنفسرأنالرؤيةهذهمنانطلاقاَنستطيعوقد)2(.إسرائيل

تعبربأنها37-38(:91)تكوينوعمونمواَب)3(مثلالعهدجماعةإطارخارج

بيندارالذيللصراعالقوميةالدلالةتفسيروكذلكوعمون.موآبشعبىعن

؟:أمهماحمفيوعيسويعقوب

إلإي!؟،-.اباللأأني!م6*ا1،يرا6لايئلإ؟؟+ثتأ!ايتإ،+ءأ.كمأأ+؟*نلأ111،لإك!

،؟ابلإللأ6ول*،!...+،يا+اأولني6*،نرااابايئ+بر،+يع+؟؟*،+أ1،1؟*،د*أير

أءني*76أثتلا،-،ر.بر!،لا،،بر+؟+!6!+!+!+أ!مك!رر،يللأ،3+.++ايع،

خرجذلكوبعدعيسو.اسمهفدعواشعر.كفروةكلهأحمرالأولفخرج!!+أ!:

أطعمنيليعقوبعيسوفقال...يعقوباسمهفدعىعيسوبعقبقابضةويدهأخوه

2(

3(

36أ+636لأ656+ر،أك!7666ا7ول:+؟ث!ول،11+أفىثا"+31لافى63+6ولأ)ك!6لا6أ"11:ا!م561فىث!أ

فى،63لأا!،77+أ763،لأ56د6أرث!6670،6أك!6ولألاث!أأث!لهـأء،(ك!)،أ+أد+6أفى؟ك!6للأ6أ؟3716د

أاهلأا،3891

.51االاا:561!ملأد2

كانت،الأردنشرقفيمنطقةلىإ3الصحراءمننزحتالتيالسامةالشعوبمنشعب:المواَبيرن

الموآبيينبينالشديدللعداءأنأعتقادوثمةفيها.استقرارهبعدإليهافنُسب"،"مواَبباسمقديماَتُعرف

بدايةوتعود.وابنتيهلوطمنشرعيينغيرأبناءأعتبارهمإلىاليهودالكتابدفعفيأثراوالإصاثيليين

عبرالمرورمنإياهمالمواَبيينومغالإصائيليالنزوحبدايةمعوالإسرائيليينالموآبيينبينالصراع

مادةانظر:المواَبيينحولالتفاصيلمنلمزيد.كبيرةمتاعبلهمسببممافاسطين،إلىأراضيهم

دمثق،الفلسطيية،الموسوعةهيئةالاْولى،الطبعة،الرابعالمجلدالفلطينية،الموسوعة)موآببون(.

6.6-ا.ص،8491
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اللغوي!اللل!ات9الدينيض9التا)يخي!ال!ضامي!فيدااس!4:التواافيالي!وطال!صدا

r(255-2،26:هإتكوين"أدوماسمهدعىلذلك.أعييتقدلأنيالأحمرهذامن

الأمثلة.منذلكغيرإلىوأدومإسرائيلبينالصراعيعكسأنهعلى

القومي،المضمونتناولياقصصهخلال!مناليهويالمصدرنجحالشكلوبهذا

فيكشخصياتليسالآباء،اسنخدمفقد.قصصهإطارفيأدبياًتناولاَ،عنهيعبرالذي

)1(.قوميةوغاياتمضامينلتجسذَاستخدمهابل،وحسبأدبيعملإطار

المصدرينلدىالرؤيةبهذهمماثلاَاهتماماًيرىمنالقديمالعهدنقادومن

الأصحاحفيالكهنوتيالمصدرعندتماثلاًأكثرولكنها،والكهنوتيالإلوهيمي

سفرمن()15الأصحاحفيالإلوهيميالمصدرعندعنها،التكوينسفرمن()17

،24،:15)تكوينالذريةبكثرةالوعدبإبرازفقطيهتمفالإلوهيمي.التكوين

باستثناءأنه(HermannGunkel)جونكل"اهـ.1يرىحينوفي)2(.()58،

التيالوعودباقيفإنَّ(Vأ،ا-12:4)تكويناليهوي3المصدرفيالواردةالوعود

تمثلأنهاإلىذهببل،للغايةثانويةتعدوالكهنوتيالإلوهيميالمصدرين!اوردت

منأقدممرحلةإلمماتعودالوعودهذهأنَّ(Alt)"آلت"يرىcbمتأخرةإضافات

أنهاعلعموماَالتوراتيةللمرولاترؤيتهمنانطلاقاًذلكوجاءاليهوي)3(.المصدر

الدراساتبينالتوفيقطريقعنإليهاالتوصليمكن،قديمةتاريخيةأصولاَتمثل

11نوتامارتن1منكلويتفق)4(.الينديمالأدنىبالمثرقيتعلقفيماوالأثريةالتوراتية

G.)راد"ج.فونوايأه*.ول( Von Rad)ويخالفآلت)ْ(.إليهيذهبمامع

وأاليهويةصيغتهافيالوعودجميعأنَّويرىالجميع،(J.Hoftijzer).أوفتايزر""ج

.71االا،21االا:1،5ءألأفى2(1)

(Y)!21االا:للأ.

.أراالا:للأ!)3(

.1-6اهصص؟طومسون.لتوماس(4)

.أ؟االا610ءأ:ث!23)5(

Al-
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التو!اة!ح!ادا!أالي!و؟ال!صدلم:الذولالباب

ميزَّوقدالاَباء)1(.لقصصمتأخرةإضافاتأوثانويةتعدالكهنوتيةأوالإلوهيمية

يطلقالذيالإلهإلىتنسبالتيالوعودمجموعةالوعود:مننوعينبينأوفتايزر"11

وحسب.الإلوهيميةالمِهويةالوعودومجموعة،الكهنوتيةالوعودجم!؟"()؟؟عليه

لبنيالسيالصيالاستقلال!ضياعبعدالسبيعصرإلىتنتميانالمجموعتينكلتافإنَّرأيه

المصدرقصصخاصة،القديمالعهدلقصصالقارئعلىيخفىولا)2(.إسرائيل

محيتلاءمالذيالأمر،سياسيةقوميةصبغةذايعدعامبشكلالعهدأنَاليهوي،

فترةفيخصوصاًللعهد،إلقوميالإحساسأثرتالتي،والمثيرةالنشظةالأحداث

فإننيلذلكالسبى؟وحدوثبالمملكةيعرفماانقسامبجدماوفزة،سليمانحكم

التدهورفترةإلىيعودصيغهبمختلفالعهدأنَّاليذهبالذيالأخيرالرأىأؤيد

القومية.الوجهةتبنيحيثمنأقدمهاهواليهويوالمصدر.إسرائيللبنيالسياسي

الكهنوتية،الوعودفيأليهويةصيغتهافيللوعودلقوميلالمضمونوينعكس

عظيمةأمةَسيصبح(السلام)عليهإبراهيمأنَعلىبالتأكيدتتعلقالتيتلكخاصة

الذيالأمر(2218::218/18-3/:12)تكوينالأرضأممجميعفيهاتتبارك

يتعلقفيماخصوصا6َ(،:17)تك!ينالكهنوتيالمصدرمادةفيلهواضحاَصدىنجد

لجمهورأباَ:إهأإأ6ءأالإ؟د1سيصبحإبراهمِمأنَعلىالتأكيدأووالذريةالنسلبكثرة

بهاالخاصةالوعودأنَنجدوالنسلبالذريةيتعلقوفيما(.o-17:4)تكوين"الأمممن

التالي:النحوعلىهىاليهويالمصدرلدىوردتوالتي

يد؟6لإ+برءرأ+لإ،نلأ،ابر،لإ!6لإنجيما؟لإ؟،برل!؟76لا؟6لإ+ايئ!؟،11-ا

أحداستطاعإذاحتى.الأرضكترابنسلكوأجعل:،ءإ+7؟؟بد)!؟لإ؟،

.(13:61تكوين)يُعد"أيضاَفنسلكالأرضترابيعدأن

.لهـأه:(لهـأه1)

.1141لأ:لهـأه(7)
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اللغوي!والس!اتوالديني!التاايخي!ال!ضا!ي!فيد"س!4:التولىافيالي!و؟ال!حهـدلى

نجيما6!ياأ+د!!،!يرنلأ+،3؟أدثت7با؟؟+!+ا؟جتل!+؟++ا!7؟+؟!7؟فى،ثتا2-1

نسلكوأكثرمباركةأباركك:*ْ،؟،61نيبالإ+؟؟ي!7إ،؟فلأ؟،!يئفى+3با

.(22:17)تكوينالبحر"شاطئعلالذيوكالرملالسماءكنجومتكثيراً

الكهنوتيةالوعودصورةعلىواضجبشكلتنعكس

أمماَ"وأجعلكجداَكثيراًوأثمركيرلاأ،!:إ؟بخل،لأأء*+؟!م*+*؟7إ؟؟؟؟،11-ا

0إتكوين : ( V.)

يهيخير!م+ا،ييم،!!أ!يا+ايراا،أ،؟+؟ا+؟فى،+يخيما،ل!،!!!،5؟!أ،6!يرك!،111ب2

أمموجماعةأمةوأكثر،أثمريلقديراللهأنا:اللّهلهوقال"لإ*ا:ءي!!الإ"7اء!ابر"!

.(3:11هتكوين)"منكتكون

يعقوببركةقصةاعتبارالممكنمنالإلوهيمي،المصيدرمستوىعلىأفَا

حيثاليهوي،القوميللمضمونواضحاًانعكاساًا-4(46:)تكوينالإلوهيمية

أرضإلىوسيعيده،طريقه!امعهسيكونالرببأنَإلهياَوعداًالقصة7هذهتضمنت

إلهلإ؟7ا:166؟بر؟"الأياْا:يهوهبجعلوذلكهـاسحاقبإبراهيميعقوبوربط،آبائه

كما(":364)تكوينااأبيكإله؟؟"6:؟6"؟ياْب/ا:64)تكوين"إسحاقأبيه

إلىواستناداَمصر)1(.في"8عظيمةأمةجمملبأ"يتغلا:أ؟7إ11؟لاأ"يعقوبمنيهوهسيجعل

للمصدرالتيتللتمنوأنقىاْبسطرؤيةيعكسالإلوهيميالمصدربأنَّالقائلالرأى

القوميالوعىمنأبسطمرحلةيمثلالإلوهيميالمصدرإنَالقوليمكناليهوي،

عندالأمرتطورحينفي،بعينهملأناسالشخصيالإطارعنلديهيخرجلمالذي

والسياسيالقوميالوعىمنوأنضجوأبرزأقوىمرحلةإلىليصلاليهويالمصدر

عناليهويالمصدرنجج،القوميالمضمونهذاإرساءإلىسبيلهوفيبعينها)2(.لأمة

(1)1،5 .91االاTKMءأ:

.4112لا:للأه2()

AA
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التوااةمصادلىينالي!وكلاال!صدا:ل8الرالياب

حول(MythofOrigin)الأصلأسطورةأوالتعليليةبالأسطورةيُسمىماطريق

شخصمنإبراهيمتحولفيذلكيبدوله)1(.القوميةالغاياتلخدمةتوظيفهافيالاَباء

الكهنوتيالمصدرينمادةفياتضحكماأثرتوالتي(218:18/:12)تكوينأمةإلى

أجلهمنوُظفتالذيالقوميالهدفويعدأقل)2(أبدرجةولكنوالإلوهيمي

.ائتقائيبشكلالأحداثيمسرالذيالحاصْر،بعيرْالماصْىرؤيةهواليهويةالأساطير

نَخلُصلذلكمأ)3(.عرقيةلجماعةومئالكنمودْجالشخصيالحدثوتفسيروارتجاعي،

لىسواءالمضدر.اليهؤي،إلىالجماعيالقوميبالوعيصلةلهماكلردصْرورةإلمما

..التثئوى.المصدر!أو-لإلوهيمياالمصدر!أوالكهئوتيالمصدر

اليهويالمصدرفيالعهدوممْهومب!لهالدينيةالرؤيةجاءتعلى.ذلكبناءَ

إلأَ،الأحْرىالمصادرعلتأثيرهاتركمت،اليهويبالمصدرخاصةَقوميةًرؤيةَلتعكس

ليهوي)"(.ابصدرالىبهاظهر!التيوالدراميةالجيويةمنالقدرنمْسعلىتظهرلمانَها

(2

3(

(f

انظر:ووظيفتها،ْالتعليل!يةالأسطورةعن

،.العاشرة.الطبعةالرألحدين،وبلادسورلاالأشعظورة،دراشةْ.َ،الأولىالعقلمغامرة:السواجلحرأوع

الديانةتاريخ:حسنخليفة؟-د.محمدا-134ص،دمشق،الدبينعلاءْدارالحجلونى،مطابع000،2

وعْ؟البحثم!هجتبمر:قاسبمد.قألمِبم-عبده30.2،،.صبى6..0،991النعافبرةجامعة،الاَدابكلية،اليهودية

6،ص،والاجتماعيةالإنانيةثوالبضللدراياتعين000،2،الأولىالطبة،التاريخيةالدراسات

97.ص،والتاريخالعقيدةفيالهودية:ناصفحفنيالدينعصام

5،7o:)7)تكوينالكهنوتيمادةفي 5 35: 26/ : 2 5 2/ 0 -، I.)2:6!)تكوينالإلوهيميمادةوفي،

322:32/ا0-3 / 9f 3:1 / IA،A 6،: 30 22/ - Y0 : 28 /It:/41ن!ب / IA، A، V: ro:

3(.:4/313:4/212ع،:'r-).)1عد7/:2317/:01/51:خرو!522/،5\،54

.1111لاولأ:561ك!فى2

؟214ص،التوراةمصادرنظريةضوءفينقديةرؤية،وديانتهمالآباءتارلخ:هويدىمحودد.أحمد

)3؟6لألا661ْ01ء7اwinالاهد+ر"566رأىلأ11:!اللأ616فى،701ص:قاسمعبدهد.قاسم

1-.،(اللأث!ر I86،16-1127لا،،فىث!فى؟!،211لافى063،0+ث!لا.J Alberto Soggin: 1p
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اللغوي!والس!اتوالديني!التا!يخيهال!ضا!ينفيدلىاس!:القولىاةفيالي!وكل!ال!صدلم

كانالأنسابسلاسلطريقعنالكهنوتيأصدرفيالتاريخيةالأحداثبينفألربط

عرضهفيالإلوهيميالمصدرموضوعيةأنَّحينفي.الأحداثدراميةحسابعلى

)1(.الأحداثدراميةحسابعلىأيضاَكانتالتاريخيةللأحداث

يظهرأليهويللمصدرالقوميالجانبفنجدالتثنوي،المصدرمستوىعلأمَّا

شكلعنالحديثمنفبدلاًالاَخر.تجاهسيمالا،للغايةالسلبيةصورتهفيبوضوح

تجاهاتباعهاالواجبالإلهيةالوصاياتناولطإلىالتثنويالمصدريتطرق،وصورتهالعهد

ضرورة:مثلبأمورالتثنويالمصدرفانشغلالاَباء.بهوعدبماالإلهيفيحتىالاَخر،

يعدالذيالأمر،الأخرىللشعوبمنبالزوأجتدنيسهاوعدم،الذريةنقاءعلالحفاظ

سفرمن24()الأصحاحفيإبراهيملسانعلىاليهويالمصدرأقرَّهلماانحكاساً

العهدنتيجةعلىالتأكيدسياؤافيالتثنويالمصدرفيذلكعلالتأكيدويتم.التكوين

إلاَّالأرضهذهإلىالدخوليتحققلنأى،الشرطبصيغةالآباءمعالإلهأبرمهالذي

:فيقولالإلهيةالوصاياهذهنفذواإذا

يبم؟ني؟ير+!منلأ*فى+!ل!م6نجيما!لما؟ك!+3!7،يم5يي!+ا+،7ل!،،بر،برا1

،!؟؟!،؟؟؟6ا!،!ل!ر+.؟1،؟ولك!+ا!،في!؟ل!+!،بخ!؟+7،!!مد!،؟36!،أ!يانجيما!!

ير؟إ،لأ!-ييه؟،7،+أ+اإير!أ!م!يرلأ-أ!م،!أيدد363،!أأ،!تي؟لا+!؟،+أ؟،

*5!!!!؟*5!+،؟ثت-!؟!!ا!+6.؟؟5*!+*.!،؟ي!!د!؟ب!+ع!ي،ثت؟ا01

7!؟+بميم6،؟،،بر7!بر؟+بم؟5*أ+؟ارأبر؟ابخ!؟5*7!ل؟!+أبخ!!؟؟

ل!!،ثف6؟ا!بر7؟،!ميْى؟!!ير؟+ا!+ا،لا-ل!+؟؟!D'؟؟.!!،؟5!ا+ل!؟!،؟ي!ل!!م

ا؟إ؟للأا،؟؟!!!في16ثتبخلني؟!لإفىأ!ملاا؟!؟،؟!؟؟+!م!ا؟!اييعلأ+ابر

داخلأنتالتيالأرضإلىإلهكالرببكأتىمتىيرلإفلأ:ا؟يئ؟فىأافى؟،ير،؟!

والأموريينوالجرجاشيينالحثيينأمامكمنكثيرةشعوباَوطردلتمتلكهاإليها

2:أأللأللأأ16فى(1) l1136)-لم.
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التو"ف!صادايي!ال!وجماال!صد):اذولالباب

ودفعهم-.منكوأعظماْكثرشعوبسبعةواليبوسيينوالحويينوالفرزيينوالكنعانيين

ولا.عليهمتشفقولاعهداَلهمتقطعلا.تبيدهمفإنكوضربتهمأمامكإلهكالرب

اَلهةفيعبدورائىمنابنكيردلأنه.لابنكتأخذ.لاوبنتهلابنهتعطِلابنتك.تصاهرهم

تهدمونبهمتفعلونهكذاولكنسريعاَ.ويهلككمعليكمالربغضبفيحمىأخرى

7:)تثنيةبالنار"تماثيلهموتحرقونسواريهموتقطعونأنصابهموتكسرونمذابحهم

الربقطعهالذيالعهدعلىالتأكيدالسياقهذافيالتثنويالمصدرينسىولا(.-ها

مباشرةغيربصورةالاَباءمع

!ي*أيلَالبما،!!يخ!!6أنجيما!ير-+لإ!ا+ا،!+ا!برنلأفىيلإ+أأز7ءلا!لبايرطا+إ+،+ا11

ومنير!+ْ!،7:إفلأ؟ل!6!نجيما؟!؟+أ!+؟ثت؟،+لإ+،57؟إ،،يميم،+إ+ا6إني!م

العهدإلهكالربلكيحفظوتعملونهاوتحفظونالأحكامهذهتسمعونأنكمأجل

أيضاَ:ويقول(.721:)تثنية"لاَبائكأقسماللذينوالإحسان

يلإ+؟؟ني،ثت!؟دل!+ك!+نجيما!ا؟.+*+!لإير++67ز؟،فىالإ؟7+7+ك!511

نجيما6ج6فى؟6+!!،برا6يلإأ*ا!ا!ملأفىإ،!م!؟،ذلأءأ!5؟،7++!!+يرلإ+أ،!+إ

قلبكوعدالةبركلأجلليسبى3:ابر،يا+اْير،د؟+ايرلإفى؟؟!يإ!+ْ؟،لأ،+إ+إنلأ؟دا

أمامكمنإلهكالربيطردهمالشعوفيأولئكإثملأجلبل،أرضهملتمتلكتدخل

11ويعقوبوإسحاقإبرأهيملاَبائكعليهالربأقسمالذيبالكلاميفيولكى

عللنقفالتثنيةسفرفن()12الأصحاحفقراتبعضنقرأأنويكفي(.ه9:)تثنية

إسرائيللبنيوأوامرهوصاياهعنالحديثعندللإلهالعنصريةالقوميةالسمةتلك

4(.ا-:12)تثنية

فياليهويللمصدرالقوميالفكرجسدقدالتثنويالمصدرأنَيتضحهنامن

لهميحققحتىبها،والالتزامتنفيذهاإسرائيلبنيعلىيجبووصاياتعاليمصورة

الاَباء.بهوعدماالرب
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اللغوي!!الس!اتوالدينيكليخيقالتالىال!ضامينفيدااس!:التو"ةفيالي!و!ال!صدا

:الأخرىالتوراةبمصادراليهوىالمصدرتأثُر:ثانياً

معينةفترةعلىتركزلافيهاالأحداثأنَيرىاليهويالمصدرلقصصالقارئ

إسرائيل،وبنيالاَباءبقصصمروراَالكوننشأةمنممتدتاريخهإنَّبل،الأخرىدون

اليهويالمصدررؤيةمنانطلاقاَذلكجاءوقد)1(.كنعانأرضإلىالدخولحتى

منالخروجوحتى،بداياتهمنذالتاريخأحداثطواللجماعتهمسانداَكانالذي،للإله

إلىالنظرخلالهمنيمكنالذيالأمر)2(0كنعانأرضإلىالدخولإلىوصولاًمصر،

دونللماضى،جديدةتفسيريةصياغةبالفعلتُعدأنهاعلاليهويالمصدرملحمة

بهقأممماوكل)3(.الجماعةهذهإي!انجوهرشكلَّتالتيالأساسيةالأفكارعلىالخروج

مختلفولاهوتيأدبيإطارفيالأفكارهذهصياغةهواليهويالمصدرمؤلفوأومؤلف

بقصصيستعينونجعلهمأوجعلهممافيها،وصلتهالتيالصورةعنكبيرحدٍإلمما

-9(ا:11)تكوينبابلبرجوقصة4(1-6:)تكويناللّه*أبناءقصة:مثل،قديمة

)"(.إرساءهيريدالذيالجديدالدينيالمضمونمعيتلاءمبماجديد،منصياغتهاوإعادة

المصادربمادةتأثرهاجعلاليهويالمصدرلمادةالمتماسكوالأدبياللاهوتيالإطارهذا

الأساسبمثابةاليهويالمصدرإنَّالقائلالرأىظلفيخصوصأمحدوداَ،تأثراًالأخرى

الأخرىالمصادرإنَّالقائلإلرأىأووتاريخياَدينياًىالأخرالمصادرعليهقامتالذي

والعهدالاَباءفتاريخ(.اليهوي)ْالمصدرمادةويكملويدعمليؤكدبعضهاجاءقد

اليهويالمصدرسماتمنتُعدالأمورهذهكلالدرامى،والشكالأزمةوإحساس

فيجاءلماتفسيرهاإعادةأوكتابتها،عندالأخرىالمصادرفيأثرتالتي،الواضحة

.اليهويالمصدر

،202-203ص،التوراةمصادرنظريةضوءفينقديةرؤلة،ودياتهمالآباءتارلخ:هويدىمحودأحمدد.(1)

..J Alberto Soggin: ,114p Julius .A Bewer: ,74p Bernard .W Anderson: 161p

(2.Bernard .W Anderson:)161p
(3.Ibid:Ibid)

162-016.(4 Bernard .W Anderson:pp)
.ngWest: 96p5)أ .J Alberto Soggin:,118p James)K
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411التو!حمادايينكلماال!وال!صذلى:الذولاليالط

،الأخربدبالمصادراليهويالتأثرمظاهربعضرصديمكنذلكرغمآَنهُإلأَ

المصدرفيكهنوتيبتأثيرالقول!يمكنالشكلحيثفمن.الكهنوتيالمصدرخصوصاَ

فيالواردةالأنسابسلسلةذلك:أمئلةمن)1(.الأنسابسلاسلحولاليهوي

للأممسرداًالفقرات5هدْتعرضححيث2(24-91،1)8-الفقرات(51!الأصحاح

بم!+إ؟6إدأفدأ11ومنهاعابر.بنيإلىوصولاَسام،نسلمنانحدرتالتيوالشعوب

فيجباراَيكونابتدأالذيلْمرودولدوكؤش؟؟؟3.6:3لاأ+؟؟6؟؟أالأ7إ؟6ْ6

أث!+أ؟؟"هإجم!!مإيبم"هلايعلإ+هP؟1أ!!61إأتجغلإ؟إه11/(8:اه)تكوين"الأرض

وإذا.ةنما3:افي)تكوينا-اونفتوحيمولهابيموعناميملوديمولدومصرايم31؟؟"!:

بسلاسليتعلقفيماالكهنوتيوالأسلوب!اليهويالأسلوببينمقارنةعقدناما

دونمواليدهعنيتحدثثم،الشخصبذكريبدأاليهويالأسلوبنجد،الأنساب

عليه:بالتأكيدالكهنوتيالمصدريهتمالذيالأمر،كثيرةضلتفاصيلالتعر

لإ؟إ-،+ني-إ،؟،لإرأنلألإ+أ،أير+إ+نيلإ+21إ،!نينلأ؟ول+نيإ،؟،11

وعاش:ا؟رأ+؟إ،!إ،أ!ط+إ+اني*أ+ولإ+افيماولإ،!نينجيما؟لايم!وأفلألإ+أأبر،6+ا

وسبعمائةث!ايْىأنوشولدبعدماشيثوعاش.أنوشوولدسنينوخمسمائةشيث

اليفويتأثرققد،المضمونحيثمنأمَّا7(60-؟ه)تكوين"وبناتبنينوولدسنين

المرتبطةوالظقوسبالكهنوتتتعلقالتيئالأموربعضفيبالكهنوتيمحدودنحوِعلى

ذلك:أمثلةمن.به

:الإنساندحرمةعلىالتأكيد-ا

مدحرمةعلى(1-6أ:4)تكوينوهابيلقابيلروايةفياليهويالمصدرتأكمِدإن

6(::9)تكوينالكفنوتيالمصدرفيفنقرأالكفنوتي،بالمصدريهوياَتأثراَيعتبرالإنسان

ويافث(،وحام،)سامنوحأنجاءانمابوسلسلة-23(4:17)تكوينقابيلأنسابسلسلة:ذلكامثلة(1)

-22:02تكوينفيالواردةوأبنائهناحورأنسابوسللة2(24-81،1-0/201:9-9:18تكوين

f-\ه)تكوينقطورةأبناءوسلسلة24 : rوبعض31-9235:تكوينفييعقربابناءوسلسلة

:)350،701،12،3:.تكوين؟التاليةالمواضعفيالإشارات rn .(Y-ه/
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اللغوي!والس!اتوالدينيكلالتاردخئال!ضاط!فياس!دا:التوااةفياليصوجماال!صدا

11.دمهيُسفكبالإنسان،الإنساندمسافكإيخلأ؟6:؟ولأ؟؟؟ه؟؟؟ه6360انلأ1ْ

هابيل:أخيهقتلهبعدقابيللسانعلىيقولاليهويالنصوهاهو

(،ب4:41)تكوين"يقتلنيوجدنيمنكلفيكون،؟؟ييإ،:ولْلإلإ،يا3أ؟،+ا11

يمكنلذا،المسألةبهذهعلمعلىكانوااليهويالمصدركُتابأنَّيوضحقدالذيالأمر

مدحرمةتبريرمنالكهنوتيعالمصدر!اوردماإلممااستنأدأَالسابققابيلقولتبرير

عملصورتهعلىادلّهلأنَّ؟لإ؟!:لإ+لإليما+ا5؟،!جممثتلإير!ابر،1الإنسان

.(9:6تكوين)"لإنسانا

:نبالقرا-2

كلقيام،التكوينسفرمنالرأبعالأصحاحفيوهابيلقابيلقصةفيأيضاَورد

عبارةالفلاحقابيلقربانوكان.ليهوهقربانبتقديمالراعىوهابيلالفلاحقابيلمن

مننمطينأمأمهناونحن.الأغناممنكانالراعىهابيلوقربأن،ثمارهباكورةعن

يُعدهابيلقربانوقبول،قابيللقربانالإلهيالرفضوتبرير.والحيوانيالنباتي:القرابين

فيما،الكهنوتيالمصدرفيتبرلراًلهنجدأنالممكنمناليهوي،المصدرفيغامضاًأمراً

(أا2-ابا11:)خروجليهوهالمقدمالقربانفيتوافرهاالواجببالشروطيتعلق

كليكونوأن،النباتيالقربانإلممابالنسبة/الثمارباكورةمنالقربانيكونأن:وهى

قربانرفضفيالسببيكونوقد)1(.الحيوانيالقربانإلىبالنسبةالبهائمنتاجمنبكر

.القربان!اتوأفرهالواجبالشرطهذابصحةالإخلالقابيل

الكهوقي.المصدرإلىالفقراتهذهنسبالذيفريدمانإليوتريتشاردلدىجاءماعلىبناءَوذلك(1)

.912ص:فريدمانإليوتريثارد:انظر،التفاصيهلمنلمزيد
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التوااة!صادابي!الي!و؟ال!صدا:الذولالهاب

القرابين:منالرضاراثحةيتنسمالرب3-

المصدرفيصدىَلهاونجد)1(.الكهنوتيالمصدرقصصفيسائدةالفكرةهذهتُعد

11الرضارائحةالربوتنسم؟:؟إ"3.؟6؟؟+6إ6إ7إنرإ11:ذلكأمثلةومن،اليهوي

2(.81:)تكوين

يتعدَولممحدوداَ،تأثراَأيضاَجاءفقدالإلوهيميبالمصدراليهويالمصدرتأثرأفَا

الربتجلىفكرةومنها:،الإلوهيميالمصدرتأثيرإلمماردهايمكنالتيالإشاراتبعض

الربملاكفوجدها؟!م؟؟6:؟ببمإهببما"أببما؟7إ"7!بم؟؟6إ،،لإ؟116:ملاكصورةفي

القصةفينجدهاالتي11(11،7،9،01:تكؤين)االبريةفيالماءعينعلى

ملاكونادى؟يخ!؟!!:يبمأ6؟لاث!أ؟"هث!؟ْيم؟؟6"إ"؟ا؟لأ2(ا)تكوينالإلوهيمية

.(2:17ا)تكوينالسماء"منهاجرالرب

/ب35:ب/17:االاويون:التاليةالمواضمعفيمرة)32!حوالىالكهنوتيالمصدرفيوردتففد(1)

2ب/12،ب6:51ب/4:13 1 : A22:2ب/91:5ب/17:6ب/28،ب 9 ، 2 1 ، 2 0 91c/

17ب/13،14،24اب،.ب،7،ب3:ا)عددهب(،26:31 : IA/ب24،ب28:13ب،

/2792:،26،،813،.)36
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الثانيالباب

اليهوي:رالمص!ل!اياق"

الرافدفي"بِلافىتراقفهوكصفينقديةر!لة
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ايهألاالفدل

الب!ي(الم!دلفدمافى)الألللط!لىة

لق!يد

التاريخعلىوسيادته،يهوهفوقيةعلىقصصهفياليهويالمصدرتأكيدمنانطلاقاَ

كمذلكعلساعدهالتأكيد.هذاوسائلمنوسيلةًالإنسانيالمجتمعجاءوأحدأثه،

أصلٍإلممامعظمهباور"و"يوليوسأندرسون"ابرنارد1ْيَرُذُ،القصصمنهائل

وردتالتيالنماذجمنالعديدمعالقصصهذاتطابقإلمماذلكفيمستندين،أسطوري

)1(.الرافدينبلادحضاراتسيمالا،القديمالأدنىالشرقحضاراتفي

فيالأسطورةتلعبهالذيالدورعلىللوقوفالفصلهذافيالدراسةوتأتي

التالية:النقاطإطارفي،اليهويالمصدرقصص

.لأسطورةاتعريفأولاَ:

والتاريخ.الأسطورةبينالعلاقةثانياَ:

.اليهويلمصدرملقصصالأسطوريةالسمات:ثالثاَ

عامدخل:الأسطورهتعريف:اولاً

الحضارةمستوىعلىوماهيتهاالأسطورةتعريفحولالعلماءبيناختلافثقَة

عبدهو"د.قاسم"السواحافراسا:أمثالالعلماء،منفريقفيري،الإنسانية

المجتمعحقَقَّهاالتيللإنجازات،روايةٌالأسطورةأنَزيد"أبوو"د.أحمد"قاسم

الهودية،المجيد:عبدبحرد.محمد37،ص،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخل:حنخليفةد.محمد(1)

،4أص،7791،القاهرة،رأفتسعيدمكتبة

,Bernard.W Anderson:,167p Julius.A Bewer:75p
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اللغوي!والس!اتوالديني!التا!يخي!ال!ضامينفيس!lna:التوااةفيالي!و!ال!صدلى

أنَبشور"وديع11:أمثالالعلماء،منآخرفريقٌيريبينماالفكر)9(.مستوىعلىالإنساني

الظواهرمنكئيروراءالكامنةالأسبابعلىللوقوفوسيلةسوىليستالأسطورة

الإيتولوجيا،بعلمالأسطورةهؤلاءويربطلها.وتحليلفهمدونالإنسانيعيشهاالني

كنجاجيمس1عنهقالالذيالعلمذلكوهو)2(.الأسبابدراسةبعلميُعرفماأو

JamesKing)"ويست West):أصولوتوضيحشرحبهيُرادْالذيالعلمإلْهاا

:أمثال،آخرونويتفقا)3(.اأسطوريةمصطلحاتإطارفيوالطقوسالعادات

11.ديكسونبابول1أمَّا)"(.إليهذهبفيماوشمتكنججيمسمع"فرانكفورتاهـ.1

الأمر،والإنسانالزمنبدايةإلىبالعؤدةللإحساسإنسانيةٌمحاولةٌالأسطورةأنَفيرى

يُعرفماإطارفيوالعيشلدينا،المعروفطإطارهفيالزمنمفهومإلغاءيستوجبالذي

المجتمعبينفرديتمييزأوتعاقبأيهـالغاء،واللانهائيالمستقرالأسطوريبالزمن

منحالةَيمنحهم،وأزليفريدِنموذجفيباشتراكهمالشعورفمجرد.الإنساني

2(

4(

الكويت،م،8591،الإعلاموزارةالفكر،عالم،الاجتماعيوالبناءوالأسطورةالرمززيد:أبود.أحمد

؟13ص،الرافدينوبلادسرريا،الاْسطورةفيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس92؟ص

الخليلبينالقديمالعهدفيالأعلامأسماءاا:ربغالرحمنعبدد.آمال،201ص:قاسمعبدهماسمد.

جيمس؟131ص،0002يوليو)25(،العدد،الثرقيةالدراساتمجلة"،الأسطوريوالتفيراللغوي

والقصصايأساطير،الأولالجزء،القديمبألعهدالمتعلقةالقديمالاْدنىالشرقنصوصبريتثارد:

مختار،الدينجمالد.محمدمراجعةزأيد،الحمدد.عبد:وتعليقتعريب،المصريةالجنائزيةوالنصوص

1،المصريةلاَثارIهيئة 9 AV،هص.

حلب،،العائلةميهبةدار،ومعدلةمنقحةثانيةطبعة،آرامأساطير،السوريةالمثولوجيا:لوروديع

الرافدين،وبلادسوريا،الأسطورةفيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس؟ااصم،9891

-121صص:ربعالرحمنعبدد.اَمال92؟صزيد:أبود.أحمد6؟ص:قاسمعبدهد.قأسم؟41ص

78.ص،والتاريخالعقيدةفياليهودية:ناصفحفنيالدينعصام؟هصبريتثارد:جيمس،131

(3.James King West:)535p
جبراترجمةالأولمما،الفكريةمغامرتهفيالإنان:الفلسفةمبلما:واَخرونفرانكفورتهـ.انطر:

.18ص،م8291،بيروت،الثالثةالطبعةوالثر،للدراساتالعربيةالمؤسسةجبرا،إبراهيم
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اللافدينبلادت!اتضوءفينغدي!اؤيص:الي!و؟ال!صراايات)4:الثافيالباب

منجُزءاًالرأيهذاأصحابعندالأسطورةتصبحوهكذابالخلود)1(.الإحسالس

مقدسةقصةفتكون،للتسليةتُروىقصةمجردوليست،القائمةالإنسانيةالحضارة

إلى"الدباغتقيد.11:أمثال،اَخرونيذهببينما)2(.الإنسانيةللحضارةنموذجياًومثالأ

همفيهاالأبطالبلفيها،للإنساندورلا،مقدسةحكايةعنعبارةالأسطورةأنَ

يرىحسبما-وضعتالتيالاَلهةتلكلأفعالسجلٌلديهفالأسطورةوبالتالى.الاَلهة

الأسطورةفييرىرأىهناكوأخيراً)3(.بالإنسانعلاقةلهمالكلالأولمماالصيغة-

ماذلكسبيلفيمستخدمأعنه،التعبيرالإنسانيالمجتمعيستطعْلمعَمَّاللتعبيروسيلةً

الرمز)4(.بلغةيُعرف

دينالعلاقة والعاراسخلاسطور

علىووطيفتهاالأسطورةماهيةحولالحديثعندأُثيرالذيالخلافنفس

الأسطورةبينالعلاقةعنالحديثعندكذلكطهر،الإنسانيةالحضارةمستوى

أنَيرىالأولالرأى:بالتارلخالأسطورةعلاقةحولاَراءأربعةوهناك.والتاريخ

أساسيةوسيلةتعدالأسطورةأنَّاعتبارعلىوذلك،للأسطورةطبيعيامتدادٌالتاريخ

فإنَّ،الرأىهذاوحسب(.)ْالسحيقالأسطوريالماضدذلكفيكانماكللمعرفة

1(

2(

3(

4(

المجلس،كلفتخيل:ترجمةكازمورو،دونروايةحولوالحدائة،الأسطورة:ديكسون.ببول

الدافعومنثاْ،الدينماهيةفيبحثالإنماندين:السواحفراس3؟اصأم،899،لثقافةالأعل

.57ص،م4991،دمق،والترجمةوالتوزيعللنثهرالدينعلاءدار،الثانيةالطبعة،الديني

.اصا:بثوروديع

بغداد،"،عربيةأَفاق11العامةالثقافيةالشؤونأر.الأولمما،الطبعة،القديمالدينيالفكر:الدباغد.تقي

5ص،الدينيالدافعومنشأالدينماهيةفيبحث،الإنساندين:السواحفرإس؟Yهصام،299 A؟

.صه:بريثاردجصى

بلادسوريا،الأسطورةفيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السوإحفراس92،صزيد:أبود.أحمد

.هص:بريتشاردجيمس،81-71صص،الرافدين

فيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس،ااصزيد:أبود.أحمد6،ص3:تاعبدهد.قاسم

ا.i-13صص،الرافدينبلادسوريا،لأسطورةا
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اللغوي!والس!اتالدينيه9التاايخي!ال!ضامينفيسضlna:التولىاةفياليصوجماال!صدا

حينئدالأسطورةعلىويُطلقإثباتها.تعذروإن،تاريخيةحقيقةتقدمالأسطورة

التيالتاريخيةالحقيقةهذهأهميةمنيقللالثانيوالرأىا)1(.االميتافيزيقيةالحقيقة11

ذلكغيرإلىللشخصياتوتحويرٍورمزخيالٍمنفيهاماإلىنظرأ،الأسطورةتقدمها

يقدمالثالثوالرأى)3(.التاريخيالواقععنتمامأتبتعدالأسطورةتجعلالتيالأمورمن

التحليللعمليةالبديللتقديمقديماَالإنسانبهاقاممحاولةٌأنهاعلىالأسطورة

بذلكوهؤلاء،حياته!الهتعرضَّمالبعضأدائهاعنيعجزقدالحي،والاستنتاج

الأسطورةيرونالذينمعبذلكالرأىهذاويتفق)3(.للأسطورةتاريخيةأيينفون

تخلوخرافيةوهميةهؤلاءعندفالأسطورة،التاريخعنتمامأبعيداَنموذجاًعامبشكل

ودورهاللأسطورةمحيُّزِه!أأسصفالرا!بهثوالاخيرالراى)4(0تاريخيةحقائقأيةمن

رصدحيثمنذاتهالتاريخوظيفةمنوأشملأوسعإطاراَفيهافرأى،التاريخي

ماضيىإلىتقسمهولاللزمنحدوداَتضعلاالأسطورةإنَّبل.الماضيالزمنأحداث

(.هذا)ْكلعلىتشتملأنهاالأسطورةيميزماأهمإنَبل،ومستقلٍوحاضرٍ

حولومناسيةمقبولةصيغةٍإلممانصلْلمأنناإلاَّالاَراء،هذهكلمنالرغمعلى

نأيمكنوهل،بالتاريخوعلاقتها،الإنسانيةالحضارةفيووظيفتها،الأسطورةماهية

2(

3(

4(

5(

.6ص:بريثاردجيمس؟81ص:وآخرونفرانكفورتهـ.:أنظر(

عينجلجائ!،ملحمةفيدراسة،القديمالشرقيالزاثفيوالتاريخالأسطورة:حسنخليفةد.محمد(

24؟صام،799،القاهرة،للطباعةروتابرينتدار،والاجتماعيةالإن!سانيةوالبحوثللدراسات

.-6هص:قاسمعبدهقاسمد.

:William.G Moste:)7991( catholic scripture commentary, (URL

.2002nاhttp: /i www. geocities. com), Cited

سوريا،الاْسطورةفيدراسة،الأولىالعقلمغامرةةالسواحفراس،17ص:واَخرونفرانكفورتهـ.(

.11ص،الرافدينوبلاد

.92ص:زيدأبوأحمد.د(

القديمة،)الأمية(العربيةاليثعوبعندوالحفريالتاريخيالخفكيرحسنخلجفةد.محمد(

.\T11-\1ص!صر

0?-
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افدينالابلادت!اثضوءفينقدي!لىؤقي:الي!وجماال!صدَالموايات:الثافيالبالط

الأسطورةتخضعأنيمكنهلأوتاريخياً،عليهالتعويليتمأساساَالأسطورةتكون

؟!التاريخيالحدثلمعايير

معنتفقفإننا،الخصوصهذافيالعلماءوتوجهاتاَراءمنتقدمماخلالمن

الأسطورةمفهومحول"الدباغو"د.تقى"السواحافراس1أوردهالذيالتصور

صيغتهافيالأسطورةإنَالقولحيمكن:التاليالنحوعلبالتاريخوعلاقتهاوماهيتها

الفترةهذهخلالالأسطورةفاعتمدتالاَلهة)1(؟مجتمععنمقدسةحكايةًكانتالمبكرة

المتاحةالوحيدةالوسيلةكانالفترةهذهفيالإنسانيالخيال!أنَّوبما.الإنسانيالخيالعلى

الواقعية،الإنسانيةلغته-الإنسان-أيتسعفهلم،الأسطورةحولالإنسانيللتفكير

بدلاكانمتأخرةٍمرحلةٍوفيالرمزإ2(.بلغةيُعرفماإلمأاللجوءإلممابهأدَّىأذيالأمر

الدينيالمعتقدفجاء،الإنسانومجتمع،الغامسحشكلهأفيالاَلهةأسطورةبينالربطمن

للمعتقدامتدادٌ-الأسطورةأنَّيرىمنهناكأنَمنالرغمعلىبينهما،وصلكحلقة

علىتساعدصورؤفيالدينيالمعتقدهـاثراءلتوضيحالأسطورةجاءتحيث،الديني

إنَّالقائلالزأىعلىالتحفظاتبعضليولكن)3(.الأجيالعبروتداولهحفظه

المعتقدبأنَالجزميمكنلا:1،أسبابلعدة،الدينيللمعتقدامتدادٌالأسطورة

،للأسطورةتجسيداًالدينيالمعتقدأنماطمنكثيرِفينجد:ثا.الأسطورةسبقالديني

بلادفيذلكعلىالأمثلةمنالعديدوهناك،الدينيالطقسإطارفيلهاوتبسيطَا

إتموزبزواجاحتفالاَالربيعوأعيادالسنةرأسأعيادطقوسمثل:،الرافدين

؟اصا:بشوروديع،28ص،الدينيالدافعومنشأالدينماهبةفيبحث،الإنساندين:السواحفرإس(1)

.2صه:الدباغتقيد.

.-18ا7صص،الرأفدينوبلادسورياالأسطورةفيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:المواحفراس2()

الأولى،الطبعة،والدينوالأسطورةوالسحرالطبفيدراسةالاَلهة،بخور:الماجديخزعلانظر:)3(

العقلمغامرة:السواحفراس8؟اصام،AAA،الهاشميةالاْردنيةالمملكة،والتوزيعللنشرإلاْهلية

.63ص،الرافدينوبلادسوريالأسطورةافيإراسةالأولمما،
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اللغوي!الس!ات9والديني!الناايخي!ال!ضامي!ضاس!دا:التو!اةفيالي!وطال!صدلم

عشتاروحزنلتموزالجنائزيالتأبينحيثالحزينةالصيفأعيادوفيوعشتار()1(

الدينى،المعتقدأشكالمنشكلوهو،الدينيالطقسجاءفقدوبالتالي)2".عليه

.الأسطورةوتثبيتلتوصيح

اليهوى:المصدرلقصصالأسطوريةالسمات:ثالثاً

منبدلاالتيالسماتبعضهناك،أسطورةيمثلبأنهماقصصعلىللحكم

منها:توافرها)3(

وأفعاله.الإلهعلىوالزكيزالإلهيبالشأنالاهتمام(أ)

الرمزية.اللغةعلىوالاعتمادالوصففيالرمزية!)ب

الحشو.كثرة)!(

وأفعاله:الإلهعلىوالزكيزالإلهىبالشأنالاهتما(أ)

إلمماأقربتعد،وأفعالهالإلهعلوتركز،الإلهيبا3لشأنتهتمالتيالمادةإنَ

المصدرقصصفيالسمةهذهرصديتميليوفيما)"(.التاريخإلىمنهاالأسطورة

2(

3(

)دمو-زيالسومريةفيوأصله،الأصلسومرياسموتموز،البابليينعندالخصبآلهةاسهرمنتموز

ألاحتفاليتمكان(.الحق)الابنأى)دمر-تي(فصارالاسماختصرثم(الحقأبسو)ابناىابزو(-

ذبولإليؤديمماخريفكلالموتىأرضإلىالسفليأالعاإلىبنزولهاعتقاداَعليهبالبكاءعامكلبه

موسكاتيتسبتينوانظر:.الربيعحلولمعالأرضسطحإلىيعودحتىعليهيبكونولهذاالنبات

2822ص -q.Y

جيص8؟اص،والدينوالأسطورةوالسحرالطبفيدراسة،الآلهةبخورالمأجدي:خزعل

.6صبريتشارد:

جلجاث!،ملحمةفيدراسة،القديمالرقيالتراثفيوالتاريخالاْسطورة:حسنخلمةد.محمد

r.-33اص

جلجاث!،ملحمةفيدراسة،القديمالشرقيالتراثفيوالتاريخالأسطورةحسن:خليفةد.محمد

وديع58؟ص،الدينيالدافعومثأ،الدينماهيةفيبحث،الإنساندين:السواحفرإس3؟اص

أيضَاو،11ص:ثور

،1002David Sheppard: Mythol 5 gy، (URL: www. mythology. com), Cited in
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ال!افديلبلادت!اثضوءفينقدي!اؤي!:الي!وجم!ال!صداايات)9:الثافيالباب

الدوريهوهمنحالذي،التكوينسفرفياليهويالمصدرقصصعلىالتركيزمح،إليهوي

الإنسانوخلقعدنجنةروايةمنبدءاً،الأحداثكلفيوالمحوريالرئيسي

منالإنسانوخلقوالأرضالسمواتخلقمنفيهاوما24(3:-ب24:)تكوين

ثم،عليهورحمتهوعقابهلهوالحيوانيةالنباتيةالحياةمظاهروتسخيرالأرضتراب

الراعي،هابيللقربانيهوهتقبلمنفيهاوما(ا-4:16)تكوينوهابيلقابيلرواية

فيهاوماالطوفانورواية.بهرحمتهوكذلك،قابيلولعنة،الفلاحقابيلقربانورفضه

:أا)تكوينبابلبرجوروإية،ومقاصدهيهوهلغاياتالطبيعةمظاهرتوظيفمن

رغبةضدهوماعلىالحصول!نحوذروتهإلىفيهاالإنساقِالطموحوصلالتيا-9(

جديدعقابيبقرارٍالإنسانيالطموحهذالوقفخهوهوتدخل4(:أأ)تكوينالإله

7(.:اا)تكويناليهويالمصدركُئابرؤيةحسبوالشر،الإثملهذا

معالأحداثمجرياتفيوتأثيره،ليهوهالقويالفعلعلىالتركيزمسلسلويتوالى

نحويهوهإرادةحسبوتسير،والأحداثالشخصياتتتغيرحيثالاَباء،قصص

إبرإهيممعقطعهالذيالعهذإطارفيقصصهبدايةمنذحددَّهالذيالهدف

،كثيرةقصصيةحلقالئفيليهوهالقويالدورهذاويظهرأ()1(.ا-12:4)تكوين

2(أ-ه125:)تكوينسصرفيْسارةوزوجتهالسلاو()عليهإبراهيممعمنها:

الخلافدبَّعندماوأيضاَ.الفرعونحريمإلىضمهالخطرسارةتعرضعندخصوصاَ

.(18"11-أ،اا7-5،:13)تكوينلوطمواشيورعاةإبراهيممواشيرعاةبين

دليلاًكانوكيف24(،)تكوينإسحاقتزويجقصةفيليهوهالقويالدورويبدو

الكبيرالدوريبرزكما.لإسحاقزوجةعنللبحثرحلتهفيإبراهيملخادمومرشداَ

الميلاد/)أحداث:الأحداثسيرفيوتأثيره(السلام)عليهيعقوبقصةفيليهوه

أرضإلىالرجوع/ليعقوبيهوهظهور/حارانإلىالهروبوالبكورية/البركة

(.إلخ..عيسو.معالمصالحةالميعاد/

.402ص،الَوراةمصادرنظريةضوءفينقديةروْية،وديانتهمالآباءتاريخ:مويديمحمودأحمدد.(1)
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اللغوي!والس!اتوالديني!التارخي!ال!ضامي!فيدلىاسق4:التولىافياليصو؟ال!صدلى

)عليهيوسفقصةمعالتكوينسفرفياليهويالمصدرقصصوينتهي

عليهاالتأكيداليهويالمصدريحاولحالتيالمطلقةوالدلالةالمضمونعلىليؤكد(السلام

؟"ةك!؟7ْ؟يادإ؟6؟نجبهأبر؟هإ؟؟ة11:بقولهالمصدرعنهعبرفيماتتمثلوالتيدائماً،

أماشرأيماقصدتمأشْم؟فى:لإه7ثا؟ب!!6؟أبر؟أه6ل!للأبا؟ببماأ.؟t6ل?؟لبهأ؟6

2ِ()1(.5:5")تكوينكبيراَ"شعباًليحعىاليومكمايفعللكيخيراَبهفقصديهوه

وتأثيرقوةعلىالتأكيديتم،التكوينسفرفياليهويالمصدرقصصانتهاءومع

هىالخروجأحدانحوتعد.الخروجسفرفياليهويالمصدرقصص!أيهوهفعل

إسرائيل،لبنيوقائداَإلهأبصفتهالمبادرةزمامامتلكففيهاجهوه،إلمماالأعظمْبالنسبة

فيواستمربل،الفرعونبطشمنتخليصهمإلمماوسعى،وآلامهمأحزانهمفشاركهم

تأثيرهمنانطلاقاَ،الخروجسفرفياليهويالمصدرقصصمدىعلالقائدالدليلدور

)2(.بداياتهمنذوسؤونهالتاريخمجرياتعلى

مجرياتعلىتأثيرهنتائجعلىوالتركيز،ليهوهالقويالدورهذاتواصلومع

اليهوي،المصدرقصصجميعفيموجودةتكونتكادهامةسمةِعند-نقف،التاريخ

التناقضهذانجدماوأولح.أفعالهردودفيأو،يهوهأفعالحفيسواءالتناقضسمةوهي

قابيلمننالتالتيالمرعبةابلعنةصورةفيالعقابحفهاهو:وهابيلقابيلقصةفينجده

أ)6"يبمإ"11ْ:يقابلونهمنيدعلىالقتلمنتحميهالتيالمميزةالعلامةتلكمعيتلازم

".+أ؟برأ+با؟ب!36ث!أأإبيرا6إ6إإببهأهإإبرهنبهأ؟لإ؟إهأإيرا6.؟لالإثابيرا7إ!7

المصدرمادةإلمماالفقرةهذهينسباناللذينالوحيدينهماوشمتكنجوجيمسباوريوليوسيُعد)1(

؟اليهوي

.Julius.A Bewer: 67p, James King West: 56p

62للاأ1)المء6،236،!لأولالمأ؟7ال،لأ66ء7ا31+7اذ3ث!أ6للا6أذ3+أ)736606االم:1a1:)6366!م(2)

بور!:دي.و.خ!،أ173"2،ا99لماللأ؟،5،،6ث!)،+،66،للأ6،+ألأ663376660لأ؟،6،للأأ+؟ذأ؟6

.7.ص،ا"999،للكتابالعامةالمصريةالهينة،الأسرةمكتبة،القديمالعالمتراث

JamesKing:ث!هيم0 West:,157p Brief History of Israel (Bc),)0002( (URL
1002.netministries. org), Cited//ni
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افدفيالابلادت!اثخ!وءفينقري!اوي!:الي!وولال!صدالىوايات:الثانيالباب

وجعل.منهيُنتقمأضعاففسبعةقابيلقتلمنكللذلك:الربلهفقال!.لإ*أ:ولبر؟

يتركلمفيهوه1(.4:5)تكوين"وجدهمنكليقتلهلالكىعلامةلقابيلالرب

وبشخصياتبه،ويتجهيتدخلبل،خطيئتهتوابعمعوحيداًقابيلالقاتاحالإنسان

الرغمفعلى،الطوفانروايةفيكذلكالتناقضسمةونجد)1(.رحمتهسبيلنحوقصصه

المصدركُتَابرؤيةحسب،الإنساد!وخطاياإثممنليتخلصبالطوفانجاءقدأنهمن

فييهوهبأنَّذلكيفسرمنوهناك.معهومننوحاًيختارنفسهالوقتفيأنهإلاَّ،اليهوي

فيهاالقرارصاحبهويكون،للتاريخجديدةبدايةإيجادعلىالعملإلمادائمةِحاجةِ

سمةفيهاتستبينجديدةحلقةوثمة)2(.الشريرةالطبيعةصاحبالإنسانوليس

بزكيأمرههوفها(:السلام)عليهإبراهيمقصةفحتتمثل،يهوهأفعالفيالتناقض

يإ6"؟؟!بم!)6إ"66لأتجغ6111العهد:لْصحسبالمباركةالأرصْإلمماللذهابموطنه

الربولمحال؟؟ث!لا...:6!نجيهألأ؟63ك!ثا؟؟66أ؟؟،!أ؟جآ)؟؟6؟؟؟لإلأ!الا

.0011أريكالتيالأرضإلمماأبيكبيتومنعشيرتكومنأرضكمناذهب:لأبرام

منكذلكضمنيبتوجيهالأرضيىهذه3إبراهيميتركذلكورغمI(14-:21)تكوين

إلىوصلالذي،التناقضهذامنيخلُلاوقومهالفرعونمنيهوهفعلردأيضاَ.يهوه

منإبراهيمفعلفيمالهمذنبلاالذين،وقومهالفرعون54تجاوالقوميةالعنصريةذروة

وليستأختهأنهااليهويالمصدركُتَّابرؤيةحسبوادعائه،سارةزوجتهبشأنكذبح

؟نجيأ63،يلأ؟؟6لا؟بت،+أإ؟ذ6.ب،5لا56إلالإ6؟؟لاث!ذ6إ،1116،رلالا:رْوجته

أبرام"امرأةساراىبسببعظيمةضرباتوبيتهفرعونالربفضرب؟لإ؟ه:

أولئكوهم،العقابوقومهالفرعونعليهيستحقالذيالإثمفما(.12:17)تكوين

بعدماالفرعونفعلردمنيتضحالذيالأمر،الزوجيةالحياةيقدسونالذينالقوم

لأ.يا6يايمبخا"لألبهأ"+3لأ71!م6لأيبمإ"؟؟؟7!6؟؟لاْلأ6يرا6111:هيمبراإبكذبعلم

(1.Julius.A Bewer:,67p James King West:)19p
ا،Aصا،الرافدينوبلادسوريا،لأسطورةافيدرأسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفرأس)2(

//:Bernard.W Anderson:,171p Jonathan parker:)0002( Noah and the flood, URL: http

)1002(.www. campel. edu), Cited in

701http://kotob.has.it



اللغويض!الس!اتالدينيض9التا!يخي!ال!ضامينفيد"سه:التوااةفيالي!وجماال!صدلم

+6إلإ6ثالإنلأ!ا،؟6.لأ3براأ!؟أ"؟،؟7؟؟لأ!يم7!!مأك!؟؟6؟ق،برثا،؟لا؟7

تخبرنيلملماذا.بيصنعتالذيهذاما:وقالأبرامفرعونفدعاإ؟أ:7يرا؟فيهأ+66؟و

امرأتك.هوذاوالاَن.زوجتيلتكونلمماأخذخهاحتىأختيهىقلتلماذا.امرأتكأنها

بلالحد،هذاعندالتناقضحمسلسليقفولا(.1-21:189)تكوين"واذهبخذها

.التوراةأسفارباقيفياليهويالمصدرقصصمعظممعويتواصليستمر

جانباًتعكسالسمةهذهإنَالقول!يمكناستعرضناها،التيالنماذجعلىبناءَ

الذيالأمر،معنىلكلالنقيضينعلىتشتملالتي،وأفعالهيهوهشخصيةفيأسطورياَ

وأغريبأكانمهماالأسطورةفيحدوثهيمكنشىءفكلالأساطير.معكثيرأيتطابق

متنا!ضاَ)1(.

الرمزية:اللغةعلوألاعتمادالوصففيالرمزية)ب(

يحلأواَخر،شىءٍعنبديلاًيقفماشيئاًأنَإدرإكفيالرمزيةماهيةتتلخص

ولكنهمجسد،حقيقيوجودلهشىءهوالرمزأنَّاعتبارعلوذلك.يمثلهأو،محله

مظاهرمنمظهرٌالرمزأنَّزايد"الحميدد.عبد11ويريمجرد)3(.معنىأوفكرةإلىيرمز

يأ،إنسانيةمعاييرإلممااستناداً،ملموسةالإلهيةالعوالمعناصرلجعلالإنسانيةالمحاولة

غموضفثمةوبالتاليالملمولس)3(.والإدراكبالمنطقمعرفتهاالإنسانيالمجتمعيستطيع

بؤرةًتعدبطبيعتهافالرموز.أجلهمنالرمزيُستخدمالذيوالمعنىالرمزيةفكرةيكتنف

عناصرمنعنصراَدائماًالرمزمنيجعلمما،الخياليةوالتأملاتوالمشاعرللعوأطف

ماكثيراًالذيالغموضحأسبابمنرئيسيسببٌالرمزيةأنَّوربما)"(.الأسطوريالعالم

.91ص:زيدأبو.أحمدد(\)

.4ص:السأبقالمرجع)2(

.3صازايد:الحميدد.عبد)3(

،للكتابالعامةيةالمصصالهيئة،صليحةأحمد:ترجمة،القديمةمصرفيوالأسطورةالرمز:كلاركرندل(4)

فمادراسة،القديمالرقيالترأثفيوالتاريخالأسطورةحسن:خليفةد.محمد2،اrصام؟889

33.جلجافى،صملحمة
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ال!افديلبل!دت!اثضوءفينقدي!اؤي!:الي!وطال!صد)اوايات:الثافيالباب

بزعامهَالأسطورةتفسيرفي"المنسيةاللغة"مدرسةوأصحاب.الأسطورةيكتنف

-الأسطورةأي-ربطهامنانطلاقاًللأسطورةالرمزيةأهميةيرون"فروماريك11

وعالميمهاشموليتهاحيثمنالواقعلغةعلىالرمزيةاللغةتتفوقكليهماففيبألحلم،

ضروريةٌالرمزلغةفإنَّذلكعلىوبناءً)1(.والجنسوالثقافةالزمنلفوارقوتجاوزها

الأمرعنه،التعبيرعنالواقعلغةتعجزعماالتعبيرأجلمنالأسطورةإلىبالنسبةجدأ

واستعارةٍوتشبيهمجافيمنالأدبيالخيالأنواعكلتشملالرمزلغةجعلالذي

وتعاملاتهالفوقيوعالمهجمهوهعنالتعبيرعندالمجازيةالتجسيديةاللغةإنَّبلوكنايةِ)2(.

عنبعمِداًتجنحْماغالباًفالأسطورة)3(.اللغةهذهمنجزءاًأصبحتالإنسانمع

المقدسةالحكايةتلكسردعندالخياليةالرمزيةاللغةسيادةبذلكلهايسمح،الواقع

الإلوهية)"(.عالمحول

عنها،نتحدثَالتيالمجازيةالرمزيةاللغةبهذهاليهويالمصدرقصصويمتلىء

أفعاللتقريبمحاولةفي،تجسيديةوأوصافصورفييهوهعنالحديثعندخصوصاً

يهههـهيظهرمافغالباَ.الإنسانيالمستوىعلىالإدراكسهلةأفعالهوجعل،للقارئيهوه

هوفها،الإنساقوخلقعدنجنةروايةفيكانهكذا:ملموسةٍماديةِإنسانيةٍصور؟في

؟ب!؟ييم6؟أ63يأ؟؟؟!!لإ!!يا.؟6!7إ،66أ،لمجإإ11(:حْرْا!)ْأنهلوكمااَدميخلق

أنفهفيونفخ.الأرضمنتراباًآدمالإلهالربوجبل؟""ه،:7إفيأيبم؟!لا؟"أ3!"نج

وأبنتالجنةغرسمنأنهكما:7(.2)تكوينحية"نفسأاَدمفصار.حياةنسمة

.18ص،الرأفدينوبلادسوريا،الأسطورةفيدراسةالأولمما،العقلمغامرة:السواحفراس:انظر(1)

.صه:زيدأبوأحمد.د(2)

4,3-2,(3 The world and the literature of the Bible. Module,4Genesis)

1002.URL: http:// www. mcauley. acu. edu. ,)uaCited in

القديم،الشرقيالتراثفيوالتاريخالأسطورة:حسنخليفةد.محمد3،اصزايد:الحميدد.عبد4()

32-33.ص،جلجاصشملحمةفيدراسة

الثانية،الطبعة،إبراهيمد.نجيلةترجمة،الأولالجزء(،)التوراةالقديمالعهدفيالفلكلور:فريزرجيهص)5(

.82ص،8291،المعارفدإر
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اللغوي!؟الس!اتوالديني!التالميخي!ال!ضا!ينفيدااس!:التولىاةفيالي!و؟ال!صدلى

عدنفيجنةالإلهالربوغرسيتغيرا؟!:17لإببماأإ؟6!يلإيا7ْإ"7إ"لالأ11:النباتات

6؟؟؟با؟7إ؟3ببما؟بر؟6؟؟؟أ؟؟56.ثاييم6!7،،لإ؟3!11/(أ2:8ينتكو)قاًااشر

للأكل"وجيدةللنظرشهيةشجرةكلالأرضمنالإلهالربوأنبم!ا؟؟يم!لإ؟:أد!دأ

للقيامآدممخلوقهفيدعوبأسمائها،الأشياءتسميةعنيعجزأنهكماأ(.29:)تكوين

المهمة؟بتلك

،!؟نيما!برل!أ،يابر+إلإ؟فيما؟++،+بريا+؟اك!؟ييرا!م،!بم5لإإ+،+ا6إ،لا11

؟،+إ؟نلأ+لإ؟!أيا،نرا؟لأ6إد.يا!نجيماأيا6*،يمأ!م+اقي؟*أ+نم!7!7!!!،؟*

السماء.طيوروكلالبريةحيواناتكلالأرضمنالإلهالربوجبلأ:نيولأ*+ا

11اسمهافهوحيةنفسذاتاَدمبهدعاماوكليدعوهاماذاليرىآدمإلممافأحضرها

المتلقي.إدراكُإلمماالخلقحدثتقري!فيالرمزيةاللغةتنجحوهكذا.(2:91)تكوين

بعضعلىالوقوفيمكن،عدنوجنةالخلقروايةعناصربعضبتحليلنقوموعندما

إليه:ترمزما

جعلهبالمعصيةالإنسانفقيام:المحظورةالشجرةمنوالأكلالعصيانرمزية-ا

هوا؟ل!:أد!اير؟ل!+?رأبريمم؟+؟،+؟لإ؟!11؟ا:والعقلالحكمةطريقيدرك

الرمزيةوتكمن22(.3:)تكوينوالسر"الخيرعارفاَمناكواحدصارقدالإنسانذا

"ج.أمثالى:هنا،البعضويرى)الإله()1(05الآلهةمثلمثلهصارالإنسانأنَّفيهنا

G.)بوخنان .W Buchanan)"و"فيسترمان(.C Westennann)َّوالشرالخيرمعرفةأن

الذي،الإلهيالخوفظلفيصحيحاًيكونقدالذيالأمر)2(المعرفةمطلقتعنىهنا

السابقة.الفقرةفياليهويالمصدرعنهعبَّر

،452ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس(1)

1002.The Bible: (URL: http:// www. academicleague. tamu. edu), Cited in

(2),ins61+لا77ك!الا:)16ول t21لأ76اول766ا)763فى36،لأ76اء+71،63أولأ5،،3ذ663-لا

.4891،؟ث!6لهـأ23

4002,URL: www. mikranet. cet. ac. il) Cited inOctober)
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ال!افدي!بلادت!اثضوءفينقديهاؤيص:الي!وجماال!حعدراوايات:الثافيالباب

منالإنسانبطرديهوهاتخذهالربالقرارإنَ:الجنةمنالإنسانخروجرمزية2-

نأيخشىاليهوي-المصدرلروايةطبقاً-فيهوه.الإنسانمنالخوفإلىيرمزالجنة

:الحياةشجرةمنتناولىلوالخلودميزةعلىالإنسانيحصل

لاَناو:!لا.!اير،؟!!ايرل!!!،،؟؟بلإيا!م!،+7ير!أ6،!ا+ني،-أ؟+ب!!!11

ب(،322:)تكوينالأبد"إلمماويحياولأكلأيضاَالحياةشجرةمنويأخذيدهيمدلعله

والتمرد،المعصيةعلىالإنسانيالتصميمأنَّكما.قبلمنالمعرفةميزةعلىحصلمثلما

لرؤيةطبقاً-بداياتهامنذالإنسانيةالنفمسفيالمتأصلينوالشرالإثمذلكإلىيرمز

وبالتالي،يهوهإرادةعكسالسبيلانتهاجهمإلىدائماًأدئَالذيالأمر-أليهويالمصدر

)ايا.عقابهوطأةتحتوقوعهمإلمما

أحيلالحيةوكانت؟يخأ؟+:؟،+ءبر.يا16!للأيم،+إ؟إ؟نلأ11:الحيةرمزية3-

غوايةفكرةأصلتبريرفيهناالرمزيةتتمثلا(.3:)تكويناالبريةحيواناتجميع

ال!ثرأصلهيالحيةأنَّوفكرة.المعصيةشركفيالإنسانوقوعبدايةفيللانسانالحية

ذلكجاء)2(.القديمالأدنىالشرقرواياتفيمنتشرةقديمةفكرةوالمكروالخديعة

بتغييرلقيامهاالخلود،الإنسانسلبتالتيهىالحيةبأنَالقديمةالشعوبمناعتقاداَ

فنائها)3(.وعدمالدأئمشبابهاعلىدلالةالبدائيالإنسلناعتبرهالذيالأمرجلدها،

وهابيل:قابمِلروايةرمزية-

:أمثالالعلماء،منفريقفرأى،وهابيلقابيلقصةرمزيةحولالاَراءتتعدد

قبيلةوهىالقيني،قبيلةإلىيرمزقابيلأنَّ(Mowinckel)و"موفينكل"اجونكل"1

(1 Bernard .W Anderson:,916p Julius.A Bewer:,66p Edward .J Young: An Introductionto)
;theold Testament, wm. .B Eerdmans publishing company, grand rapids, Michigan

,6391,52p .J Robert Vannoy: History through Genesis, (URL: www. cub. wsu. edu), Cited

+أ.2002

.ommentaryon the Book of Genesis, part)1(، 913p!ولك(2:.UCassuto)

.111-011صص،الاْولالجزء(،)الوراةالقديمالعهدفيالفلكلور:فريزرجيص!)3(
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اللغوي!والس!لتوالديني!ايخي!التاال!ضا!ي!فيدااس!:اةالتوافياليصوكل!ال!صدا

يرىذلكعلىوبناء.فلسطينأرضأنحاءفيانتشرتومنهاالنقبأستوطنتبدوية

بينالقديمالأدنىالشرقمجتمعاتسادالذيالدائمالتوترإلمماترمزالروايةأنَّهؤلاء

أنَاَخرونيرىحإنفي)1(.الفكرةبهذهاليهويالمصدرتأثَروقد،والراعيالفلاح

تقديمطقسوهو،وشرحهلتعليلهالروايةجاءت،قديمطقسِإلمماترمزالرواية

لبناءتعرضتالروايةأدنَّخصوصاَ،جديدةمددقأساساتوضععندالبشريةالقرابين

يتمثلقديماَتأثراَتعكسالروايةأنَّثالثفريقيرىحينفيقأبيل)2(.يدعلىمدينةأول

ورأي.أخوهأنهاللحيةقتلهبعداكتشفوالذيالقمر،آلهةأحدإلىيرمزقابيلأنَفي

،الأولللإنسانالدينيةالحياةتخصالأحداثمنعدداَتعكسالروايةإدنَيقولأخير

وثمة)3(.بشريةقرابينتقديمخلآلمنالتربةخصوبةعلالحفاظفيالفلاحورغبة

فيالإنسانيالفشلعلىالتأكيد!اتتمثل،القتللجريمةقابيلأرتكابفيواضحةرمزيةٌ

والتمرد:المعصيةبراثنفيالوقوعفيالشريرةوالرغبةالمعصيةإحساسمنالتخلص

!ا،لأل!6l.؟لما+*با!+!ا؟+،فى؟،ي7*!ل!!+ل!يى+،،يبخ!!ل!أ*يايما1

خطيةالبابمعندتحسنلموإن.أرفعأفلاأحسنتإن+أ:بخ!ءني!اإلإ!++نلأابرا+أ

الأكثرالرمزيةولكن(.4v:)تكوينعليها"تسودوأنتاشتياقهاوإليكرابضة

والتي،المعصيةبعدمالتوابعاالسريعالئطورإلمماترمزأنهاالروايةهذهحولقبولأ

يمكنكما)4(.قابيلبجريمةوانتهاءَ،الجنةمندهماوطروحواءاَدممنبألنفوربدأت

التيرمزيتهله،قابيلقربانورفضه،هابيلقربانقبولمننفسهيهوهفعلفينرىأن

وديع263؟ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس(1)

،54صهبثمور:

James:ط! King West: ,09p Hebrew society, History, Religion and Texts, (U

.wwwخ!أول.4 gvsu. edu), Cited in ,2002 .U Cassuto, part :)I( p ,018 Some Notes on Genesi

.(2 .U Cassuto: part ,)I()181p

)3(أ؟ا.4

(4.Bernard .W Anderson:+39p James king west:)19p
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ال!أفدي!بل!دت!اثضوءفينقدي!لىؤي!:الي!و؟ال!صداايات19:الثافيالباب

النصعنهعبروالذي،القربانقبوليتمأساسهعلىالذيالأخلاقيالمعيارفيتتمثل

11أرفعأفلاأحسنتإنلبمالإ+:يخ!،لا،فىلإ!11؟؟أ*:قولهفياليهوي

أ()1(.4:7)تكوين

:الطوفانروايةرمزية-

اهتماممدىإلىيرمزالفلكهوفها.الرمزيةاللغةتلكمنالطوفانقصةتخلُلم

حسبللتاريخجديدةبدايةلعمليهوهمنمحاولةَالفلككانحيث،بالإنسانيهوه

دائماَتتلازمالتييهوهرحمةَإلىيرمز،قابيلعلامةمثلمثلههنا،فالفلك،ورغبتهإرادته

)2(.عقابهمع

:كنعانعلىنوحلعنةرمزية-

6إ؟إييما؟؟"هلإ؟7الإإيا؟6616إ".ث!ييماا:كنعالىْعلىلْوحلعنةفيالرمزيةتتمثل

الإشارةفي25(:9)تكوين"لإخوتهيكونالعبيدعبد،كنعانملعون:فقال؟ك!؟"أ:

،وشرورهاَثامهمنالإنسانتخلص*استحالةفيالمتمثل،اليهويالمصدرفكرجوهرإلى

هناتتجهبلأبداَ،التطورعنتتوقفلاوالتي،المعصيةفيالوقوعإلىدائماَبهتؤديالتي

،لكنعانالمخزيالتصرففييتمثل،والمضمونالشكلجمثمنجديدسبيلنحو

التأكيدالروايةهذهفياليهويالمصدرينسَلمكمااليهوي)3(.المصدركُتَابرؤيةحسب

رمزاًاعتبارهايمكنكنعانعلىوقعتالتياللعنةإلممافالإشارة،لهالقوميالبعدعلى

بعد.فيماإسرائيللبنئسيمالا،لإخوتهعبوديتهيبررالذيالأمر،الأخلاقيفسادهإلى

الأغراضلخدمةإطارهفيجاءوالذي،للقصةالسياسيالقوميالطابعهنايخفىولا

الحياةإلممارمزاًالكرمزراعةإلمماالإشارةفينرىأنيمكنكما.اليهويللمؤلفالقومية

فيمُمثلاَ،الكنعانيالمجتمععلىالهجومأيضاَيبررالذيالأمر،الكنعانيةالزراعية

1.( Julius.A Bewer:)67p
.rson:p171 + Julius A. Bewer:68p + James king west:19p2)د Bernard .WAnde)

(3.Julius.A Bewer:)68p
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اللغوي!الس!ات9والديني!التاايخي!ال!ضاط!فيدااسض:التوااةفيالي!و؟ال!صدلى

؟؟؟ييم7؟"فلأ؟رْإ؟ياإ11:الأرضزراعةفينوحونجاح)1(.كنعانالرمزيسملفهم

نعترهأنيمكن2(95:)تكوينكرماً"وغرسفلاحأيكوننوحوابتدأ:لإ؟ه!"لإلا

؟يإفىأ؟7:6؟؟؟تمغأ؟116؟6:آدممعالأرضأصابتالتياللعنةتلكانتهاءإلىرمزاَ

بسببكذلكطالتهاالتياللعنةوانتهاءب()2(317:)تكوين"بسببكالأرضملعونة

،دمإليهاويسىءيدنسهاالأرضبأنَالقديمالاعتقادمنانطلاقاًلهابيلقابيلقتل

حتىالقرابينتقديميتحتمثَئَمومنخيرها،منالإنسانتعطيفلا،المسفوحالإنسان

كما2-22(.5)الفقرات)8(الأصحاحفينوحبهقاممأبالفعلوهذا)3(.الأرضتهدأ

فكرتيفيالقديمالاعتقادقوةإلمماترمزعامِبشكلٍالروايةهذهأنَّنذكرأنهناننسىلا

4(.مستقبلألتحققهماالسحريةالقوىمنتحملاهوما،واللعنةالبركة

بابل:بر!روايةرمزية-

الإنسانيالفشلفيتتمثل-9(أ:اا)تكوينبابلبرحقصةفيجديدةرمزيةثمة

(.يههوه)ْعقابيستوجاالذيالأمر،يهوهمعالمشزكةالحياةنموذجعلىالحصولفي

الاَباء:قصصفيالرمزية-

تتمثلالعهدرمزيةفنجدالعهدباَباءيعرفماحولاليهويالمصدرقصصيأأمَّا

علىالعهدجماعةوتاريخعامبشبهلِالإنسانيالتاريخفييهوهفعلوسائلعنالتعبيرفي

ظاظا،د.حسنبقلممقدمةوالَاريخ،الأسطوريةبينوفرعونموسى:ناصفحفنىالدينعصام)1(

فيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السراحفراس6-7؟ص،7591الجديد،االعادار،الأولىالطبعة

،491ص،الرافدينوبلادسوريأ،الاْسطورة

.Bernard.W Anderson:,171p James king west:89p

.(2 Bernard .W Anderson:)172p
.431ص،الأولالجزء(،)التوراةالقديمالعهدفيالفلكلور:فريزرجيمس)3(

(4 Bernard .W Anderson:,178p Julius.A Bewer:,68p Mark Schumacher:)7991(How)
the promises are inherited from Abraham, (URL: www. geocities. com), Cited in

2002.

،264صئور:وديع5!)

114

.Bernard.W Anderson:,173p James king west:101p
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افديذالابلادت!اثضوءفينقديكللمؤي!:اليصوجماال!صداايات19:الثافيالباب

المصدركُتَّابرؤيةحسبالميعاد-أرضكنعانأرضفامتلاكخاصِ)1(.نحوٍ

شعوبلجميعبركةوسيطوجعلها،مقدسةأمةًالعهدجماعةوصيرورةاليهوي-

بنيإلهفهو.التاريخأحداثعلىالتأثرِدائميهوهفعلأنَإلىيرمزهذاكل،الأرض

العهدإطارفيجاءتكماإبراهيمشخصيةأنَكمادائماَ.لهموالدليلالقائدإسرائيل

البحثدائميهوهكانالتيالصورةفيالإنسانيالمجتمعأو،البشريالجنسإلمماترمز

إ؟؟؟ير6أيا7لإ؟لاأ"6إك!بإليهأ11:بقولهإبراهيميهوهبهاوعدالتيالعظمةانَّكماعنها)2(.

اسمك"وأعظموأبارككعظيمةأمةفأجعلك6:؟؟ير6إ6إفهـأتجغلا!؟!6؟6

خلالومنإطارفيخصوصأ،ليهوهالقويالفعلعظمةإلىترمز2(:12)تكوين

باللغةيمتلئالاَباءحولاليهويالمصدرقصصأنَّنجدعاموبشكلالعهدإ3(.جماعة

عنالحديثعنداللغةهذهسادتفقد.يهوهعنالحديثعندسيمالا،المجازيةالرمزية

:18)تكوينممرابلوطاتعندلإبراهيمجهوهظهرعندمامنها:،كثيرةمواضعفييهوه

أنَكما.الإنسانيالحواربأساليبأشبهأسلوبفيوتحاورمعهجلسحيثا-15(

رغملإبراهيممبررٍدونوانحيازه،وقومهللفرعونعقابهفيبالموضوعيةيتسملايهوه

فيوكذلكأ-.2(.125:)تكويناليهويالمصدركُتَّابادعاءحسب،كذبه

24()تكوينلإسحاقزوجةعنالبحثرحلةفيوخادمهلإبراهيممساندته

إبراهيمموقفعنبسكوتهالكنعانيينبناتتجاهضمنياً،،الواضحةوعنصريته

لخادمومساندتهبل،الكنعانيينبناتتجاهالمِهوي،المصدرروايةحسب،العنصري

:إسحاقلابنهعشيرتهمنزوجةإيجادسبيلفيإبراهيم

(1 Bernard .W Anderson:,174p Barry .W Holtz: Back to the sources, Reading theclassic)
6.Jewish texts, summit Books, New York,,8491 8p

(2,Bernard .W Anderson:)175p
6() r!لا،-)الم6036+،د،366لأ-+)+لأ566فى6!أث!،ل!76اء6أر+وللأفى6،65لمحاول+ث!،لأ،ةأء731'-ك

6،3176،11 6 0،، 7 7%wد،؟لأ-+)،ء11لا163)ث!7ك!لاأ)07،،لألأ3660أرث!5؟،لا3ول،6،رد،

.21واالا،491و

.Bernard.W Anderson: ,175p Julius A. Bewer:,96p Robert .H Pfeiffer: 142p
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اللغوي!والس!اتوالدينيكليخيضالتالىال!ضا!ي!فيدلماس!:فالتو)1فيالي!وكلاال!صدلم

+انلأكبم+بم؟يا.*6نجيما!م؟ي!!7ا،5؟إ*!،يمنلأ7،06؟ا!م+اأ+؟،ي!7؟،ني!!11

السماءإلهبالربفأسشحلفك؟برا؟+أ:،أنيفىلإربر،6!نجيمايميرريلإإ،Winء؟صا؟إ،

11بينهمساكنأناالذينالكنعانيينبناتمنلابنيزوجةتأخذلاأنالأرضوإله

3(.24:)تكوين

الأولى.،مرتينليعقوبيهوهظهورفيرمزيةفثمةالسلامعليهيعقوبقصةفيأمَّا

معيعقوبتصارععندما:والثانية(،ا-28591:)تكوينإيلبيتفيلهظهرعندما

في،الأولىالمرةفييهوهفظهور22-32(.32:)تكوينيبوكنهرعندالربملاك

بشكلٍالعهدتجديدإلىيرمزعيسو،أخيهمنيعقوبالخوففيهتمفَكالذيالوقت

إلىيعقوباسموتغيير،الثانيةالمرةفييهوهظهورأمَّا.يتركهولممعهفيهوه،ضمني

إلىيرمزقد،كبيرةذريةولديهوغنيأقوياًيعقوبفيهأصبحالذيالوقتفي،إسرائيل

العهد:ثنايافييهوهبهوعدهمالبعصرالفعليالتحقيق

ل!للأ6+!لإ+!!1؟+.لا،ني؟،ني+!!،1فلأر،بخ!ني+!+بم،!أ!+ا+يخا،!ا+!7)111

وأولادهوجاريتيهامرأتيهوأخدْالليلةتلكفيقامثم:،+ْ+اولي!؟6لإ+إ،ب!+6،ير؟،1

عنفضلاً،والثروةالذريةفلديه23:32(.)تكوينيبوك"نحاضةوعبرعشرالأخد

ضمنيةإشارةيعدالذيالأمرعيسو)1(معالمصالحةوحدوثكنعانأرضإلىعودته

الأولمما.المرةفييهوهبهوعدهماتحقيقإلى

لفكرةواضحةرمزيةتظهرالسلامعليهيوسفحولاليهويالمصدرقصةوفي

مجرياتعلىوسيطرتهيهوهفوقيةفيتتمثلعام،بشكلٍاليهويالتصورلدىجوهرية

المستمرالتدخلفيهايتحكمبل،وآثامهالإنسانشرفيهايتحكملاالتي،الأحداث

()2".555:02/:4ه)تكوينومقاصدهأهدافهخدمةأجلمنليهوه

(1&Bernard .W Anderson:,917p Dr: fred Kellogg:)1002( Hebrew beginnings,Emory)
2002.Henry College, (URL: www. ehc. edu), Cited in

(2,Bernard .W Anderson:,018p James king west:,913p Robert .H Pfeiffer:)144p
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ال!افديذبللات!اثضوءفينقدي!لىؤي!:الي!وجماال!صدا!وايات:الثافيالبالط

الخروخ!:روايةفيالرمزية-

قصصإلىوصولاً،التكوينسفرفيالقصصهذاعبريهوهأوصافتتوالمما

اللحظةإلىعامبشكلٍالخروجأحداثوترمز.الخروجسفرفياليهويالمصدر

ترمزكمامرة،لأولليهوهمقدسةٍأمةإلمماالتحولنحوالعهدجماعةتاريخفيالحاسمة

)1(.وأحداثهالتاريخوعلىومظاهرهاالطبيعةعلىليهوهالمطلقةالسيطرةإلىأيضاً

الحشو:كثرة)جى(

الأسبابوتوضيحبتفسيرالقيامالأسطورةوظائفضمنمنأنَّسلفاَذكرنا

الأدواتتعجزوالتي،الإنسانيالمجتمعبهايمزُالتيالظواهرمنالعديدورأءالكامنة

تفسيرسبيلوفيوبالتاليحدوثها)2(.أسبابوشرحتفسيرهاعنالمتاحةالإنسانية

حقيقيأوتاريخيسندلهاليسكثيرةتفسيراتوردتالظواهر،هذهأصولوشرح

علةإلىالتوصلعلىالقاصرعقلهعجزأمورمنالإنسانخلدفيدارمالبعض

مادةسوىالتفسيراتهذهوليسيت)3(.التفسيراتهذهاستنباطإلىدفعهمماوجودها،

شعوبإلمماتعودقديمةأسطوريةأفكارمنالعديدمعكبيرحدِإلىتتوافقمقحمة

قصصفيالمقحمةالتفسيراتهذهمنلنماذجرصديليوفيما)"(.القديمالأدنىالشرق

(1)ا--االتكوينسفرمنالأولىالأصحاحاتفي5ورماسيمالااليهوي،المصدر

تربةَمنهاجعلمما،الإنسانيالتاريخمنهابعضفيماحدإلىسبقتأحداثلوجود

التفكير:حسنخليفةد.محمد،12-؟ألا"24لأ،7276ا3لأحالأ63"هءلألأ+6"لا+31ءأ:66علأ7(1)

،176ص:القديمة()الساميةالعربيةالشعوبعندوالحضاريالتاريخي

,Bernard.W Anderson:45p

وديع؟ا4ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفيدراسةالاْولى،العقلمغامرة:السواحفراس)2(

.92صزيد:أبوأحمدد.،اصا:بشور

James،6ص:قاسمعبدهد.قاسم)3( King West: p Al

وديع"ا9ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:الواحفراس)4(

.58ص،الدينيالدافعومثاْالدينماهيةفيبحث،الإناندين:السواحفراس؟ااصر:بشور

117http://kotob.has.it



اللغوي!اللل!ات9والديني!التاردخي!ال!ضا!ي!فيد"س!4؟التولىافيالي!وولال!صدلى

المقحيةالأسطوريةوالأفكارالتفسيراتهذهوجاءت.التفسيراتهذهلمثلخصبة

مابتاريخالعهدجماعةربطفييتمثلوظيفيدورلأداء،الغالبفيالفزةهذهخلال

البعدلإضفاءمحاولةوهى)ا".التاريخيبالزمنيُعرفماإلممابهموالوصول،الخلققبل

الأولمما.الإنسانيةقبللماالأولىالبداياتمنالعهدجماعةعلىالتاريخي

عدن،وجنةالخلقروايةفيالمقحمةالأسطوريةالأفكارهذهملامحأولمماتظهر

الأدنىالشرقفيالخلقأساطيرفيالاَلهةصورمعكبيرٍحدإلىتتفقصور!فييهوهفيأتي

للإنسانخلقهعنديهوهصورةأنَّنجدالإنسانخلقحدثفيلذلكمثال)2(القديم

بعدللإنسانخلقهعند(مردوكأو)مردوخالإلهصورةمعكبيرحدإلىتتشابه

الإلهبدمالطنِنبمزجوقيامهالخققمشهدتصويرفيخصوصاَ)تيامت(،علىانتصاره

نجديهوهعنالفكرةهذهجانبوإلىايلش()3(.)الاينوماأسطورةفي)كينجو(المقتول

ومنها:،الأخرىالأسطوريةالأفكارمنالعديد

11الجنةوسطفيالحياةوشجرةأ:؟إ؟+أ؟؟؟،،!إلا،11:الحياةشجرةفكرة-

9()4(.2:)تكوين

.1( Bernard .W Anderson:7)167p

الحالية،التورأةمصادرنظريةضوءفيدراسة،التوراةفيوالطوفانالخلقروايتا:هويديمحمودد.أحمد)2(

،3334-صص،3991يوليو،(،11)العدد،الشرقيةالدراساتمجلة

,(Gerald.A Larne:)7991( The Analysis of the Pentateuch, (URL: www. infidels. org

1002.Cited in

القديمة،الحضاراتلاوبعدهالموتقبلالخلودأسطورةفيدراسةالخلود،مي!ولوجيا:الماجديخزعل31(

عدد.إمامترجمة،الشعوبلدىالدييةالمعتقداتبأرندر:جفري237؟ص20،02،الأولىالطبعة

.22ص،173،3991العدد،المعرفةعالمسلسلة،مكاويالغفارد.عبدمراجعة،إمامالفتاح

يبررالذيالأمرفبها،أصيلةولشت،الروايةهذهعلىمقحمةالحياةشجرةفكرةأنفريزرجيمسيرى(4)

القديمالعهدفيالفلكلورفريزر،جيم!انظر:الماصيلمنلمزيد.الروايةفيلهاالسلبهىالدور

.1-70180ص،الأولاجزء)أل!وراة(،
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اللافديذيلادت!اثضوءفينقدي!اؤي!:اليوكلماال!صداايات!9:الثافياللالط

أحيلالحيةوكانت؟يخما؟+:!،فيءبرْ،ا!6لا؟،+اا؟ر؟ذلأ11:الملعونةالحيةفكرة-

حواء.معوحديئها-3(ا:r)تكوين"البريةحيواناتجميع

)تكوينالجنسيةالرغبةأصلتفسير-

؟؟للأ+أ؟،71لأ؟6أ؟،1؟لإيخلأ+أبر،71ير،رلإني،+ألإ،؟+:االلحيةالب!ثركراهية-

وبينالمرأةوبينبينكعداوةوأضع2+:لاأ!فلأأ؟إألإ!+ا6ْ*ف!،فلأأ؟7+ا*

.(351:)تِكوين"عقبهتسحقينوأنترأسكيسحقهو.ونسلهانسلك

وجهعلىالإنسانيالشقاءأصلوتفسير،الأرضولعنة،الولادةعندالنساءألمتفسير-

العقابمنالألوانهذهفيوالغريب-91(.317:)تكوينللرزقطلباَالأرض

حالةفيوحواءاَدميهوهبهتوعدماضمنتأتِلمأنهاوحواء،آدمعلىوقعتالتي

.المحظورةالشجرةمنتناولهما

لاكلهمامباشرةكنتيجةعوراتهماانكشفتبعدماوذلك:الملابعساستخدامعلةتفسير-

إ،دلأدأ11:للملابسارتداء*الإنسانبدايةجاءتهناومن،المحطورةالشجرةمن

لآدملها19الربوصمع1ْ،!اثتني!:6ل!أد؟رأ+ابرلإنلأ+أث!7!'!5؟،!،+ا+

2(.31:)تكوينوألبسهما"نجلدمنأقمصةوأمرأته

المعصيةفكرةعنأيضاَالفكرةهذهتنفصللاالبشر:وفناءالموتعلةتفسير-

،الأرضوجهعلىوالحياة،عدنجنةمنالطردإلىبالإنسانأدتوالتيوالتمرد،

17-3:)تكوينأبداَ"والفناءالشقاءلحقهماالمعصيةيفعللملوالإنسانوكأن

هـ2(.

الأدنىالشرقأساطيرمنالعديدمعمشتركاَقاسماَتعدالأفكارهذهكل

بينوالتفريقالعقللميزةتعليلاَالمَوراتيةعدنوجنةالخلققصةفينجدكما)1(.القديم

(1;.U Cassuto: part(1,),913p Barry .W Hottz:,56-55pp Bernard .W Anderson:,167pJame)
,kingwest: 86p

911

http://kotob.has.it



اللغوي!والس!اتالديني!9يخي!التالىال!ضايينفيدااس!:التوااةفيالي!وجماال!صدلم

فالتفريقالأمر.هذافيالخاصةرؤيتهاليهويللمصدرفإنَيبدوماوعلىوالشر.الخير

الخطيئةبراثنفيالإنسانوبوقوعالاَلهة()أوالإلهعلىقاصراًكانوالشرالخيربين

إزاءيهوهفعلردويدخل22(.3:)تكوينوالحكمةالعقلنحوممهدأالطريقأصبح

الآلهةتعددميثولوجياإطارفيوالشرالخيرمعرفةشجرةثمارمنوتناولهاَدممعصية

إ"."يبم116بهاْتتمتعالتيقواهايسلبهالاحتىالإنسالىْ،معمدائصراعفِىتدخلالتي

أ7إ7؟أ-،فيأب6إلإذأ؟لا:itsثا؟بإ+أ؟!بمإلإ؟؟76ئر؟؟؟ه؟أث!؟.؟756إ،6

كوإحدٍصارقدلإنساناذاهو:يهوهوقال:؟ه.؟لاإ؟"إ؟لإيا؟؟6"!3؟ببمالا!3!؟يرا

ويحياويأكلأيضاًالحياةشجرةمنويأخذيدهيمدلعلهوالاَنوالشر.الخيرعارفامنا

.(322:)تكوينالأبدااإلى

الأولى:،قديمتينأسطوريتينفكرتينعلىالوقوفيمكنوهابيلقابيلقصةوفي

مجتمعاتسادتالتيالزراعيوالمجتمعالرعويالمجتمعبينالدائمالتوترفكرة

)1(.اليهويالمصدرفيوردتكماالتوراتيةالروايةفيأثرت3والتي،القديمالأدنىالشردتى

قديمتانفكرتانوهماالبركةفكرةإلممابالإضافة،اللعنةفكرةفيتتمثلالثأنيةوالفكرة

)2(.القديمالشرقيالفكرسادتا

لفكرةصدىنجدا-4!6:)تكوينالناسبناتمناللّهأبناءزواجقصةوفي

الشرقمجتمعاتسادتالتي،الآلهةشبهأوالاَلهة،أنصاففيتتمثل،قديمةأسطوريةٍ

)"(،الرافدينببلادتتعلقالتيْتلكخاصة،الخلقروايإتفيسيمالا)3(القديمالأدنى

مما،الإلهيينالصناعأولئكعننسمع)نمو(والإلهةالحكيم)انكي(الإلهعنففضلاً

الشرقمجتمعاتفيإلاَلهةمجمعفيومستوياتمراتبوجودعلىالضوءيلقيقد

وديع263؟ص،الرافدينوبلادسوريا،الاْسطورةفيدراسةلاالأولمما،العقلمغامرة:السواحفراس)1(

.304ص:بنمور

.(2 Bernard .W Anderson:,178p Julius.A Bewer:)67p
.JuliusA،584ص:توروديع)3( Bewer: p IA- IV

4هص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفيدراسةالأولمما،العقلمغامرة:الواحفراس(4) -1 fتقيد-؟

.37-28ص:الدباغ
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اللافد!نبلادت!لثضوءفينقدي!اؤيه:الي!و؟ال!صدا!وايات:الثافيالياب

فيمتأثرةليهوهتجسيديةِبصورِمليئةالأخرىهيالطوفانقصةوتأتي.القديمالأدنى

بلادمجتمعاتخاصةالقديمالأدنىالشرقمجتضعاتفيالاَلهةَبصورمعظمها

معه:ومننوحإليهدخلأنبعدالفلكبابأغلقالذيهوفيهوه)1(.الرافدين

رائحةتنسمأنهكمااب(.76:)تكوين"عليهالربوأغلقأ:6؟لا6إ"66"إ"؟لاْ

للطوفانالبابليالنصفيوردمامعحرفياًيتطابقالذيالأمرنوحقربانمنالرضا

ا)2(.االذكيةالرائحةالاَلهةاتنشق1:الأضاحيحرقبعدأتنابشتيمنصفينقرأحيث

:الطوفانقرارعلىيهوهندمفكرة:الروايةهذهفيالأخرىالأسطوريةلأفكاراومن

!+!+ا6ال!فىب+يم+ي!++!6أل!يخا؟7!ا6.؟3N*أ!افىياك!+أ+،6!م،.!111

د!نجيما6!،بريا!+أ+يا+63ألا*.؟لاك!51إي!6،1!مل!6+!+!ير+6،لإ،بر

تصورلأنالإنسانأجلمنأيضاَالأرضألعنأعودلا:قلبهفيالربوقاللابى،؟،:

معكبيرحدإلىيتطابقالذيالأمر21(ة8)تكوين"حداثتهمنذشريرالإنسانقلب

بعدوتأتي)3(.للطوفانالسومريالنصفيالكبيرالطوفانعقب)عشتار(الإلهةندم

فهابيهوه،تتعلقالتيتلكالأسطورلة،.خاصةالأفكارمنبعددِبابلبرجقصةذلك

له:عقابهئررالذيالأمرالإنسانيفعلهماليشناهدالأرضإلىينزلهو

هلم:؟بلإ+أ+فىيئ،نلألإالاول،ني5*6لأيخبما+!للأفىنلأ!3+أرفى6؟+إ+++11

17.ا:ا)تكوينبعض"لسانبعضهميسمعلاحتىلساخهم؟هناكونبلبلننزل!

ا!وذلك،لغاتهموتباينالشعوبأختلافحلمسألةوتفسيراَتبريراَتعدإجمالاَوالرواية

ببداياتيتعلقفيماللمصدراللاهوتيةالرؤيةلإرساءاليهويالمصدركُتَّابمنمحاولةِ

9()4(.:11)تكوينوالعرقياللغويالتنوعوتفسيروشرح،الإنسانيالمجتمع

(1.James king west:)001-99pp
،391ص،الرأفدينوبلادسوريأ،يأسطورةافيدراسة،لأولىاالعقلمغامرة:السواحفراس(2)

.J.Flood story: (URL: www-relg- studues. Scu. edu), Cited2002ni
.391ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراص)3(

،24ص:القادرعبدحامد3؟17ص،الأولالجزء(،)الوراةالقديمالعهدفيالفلكلور:فريزر(جيمس4)

001-99.:Bernard.W Anderson:,172p James king west
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اللغوي!والس!اتوالدينيهالتا!يخي!ال!ضا!ينفيالل!دا:iIjالتوفيالي!و؟ال!صد!

منجزءاًيعد(والعاداتوالأشخاص)الأماكنالأسماءتعليلفإنَعاموبشكلٍ

"أسطورةعليهيُطلقلما،الأولالبابفيسلفاَذكرناكما،ويخضعالأسطوريالفكر

1)"الأصل Myth oforigin).ذلك:أمثلةومن

تدعىهذه؟إ*+:!إيرا؟+ولمم!،فلأثت،لإفيما+،برا؟لم!"!ا؟ْ*+:حواءتسميةتعليل-

.(2:23)تكوينااأُخذتامرءٍمنلأنهاامرأة

وولدت،+إ+:لإ+لإ،فلأإ،؟،2أ!.*ء6اإ2لإ+إ؟!إ+11:قابيلتسميةتعليل-

.(4:1)تكوين"الربعندمنرجلاَاقتنيت:وقالت،قابيل

11أيديناوتعبعملناعنيعزيناهذاولءي!يئرا:،إ؟ءرا11؟+:نوحتسميةتعليل-

.(92:هتكوين)

الربلأنبابل؟الإ؟1:فى؟ليما؟+،+إ+؟ير؟فيما!ثت،"؟؟،:بابلتسميةتعليل-

.(R:اا)تكوينالأرتن"كللسانبلبلهناك

إسماعيلاسمهإ،7:لا!يا،+إ+لأنيول؟،!بلإ*يا،نيءأاني1:سماعيلإتسميةتعليل-

.(16:11)تكوين"لمذلتكسمعقدالربلأن

يرىوالتي03-38(:91)تكوينوعمون:مواَبشعبيوأصلتسميةتعليل-

الشبعبين)2(.هذينأصللتوضيحجاءتأنها"ويستكنجاجيمس1

2(.26:5)تكوين"نازعوهلأنهمللإءأ:أ؟ا؟لإفيما+اابر،1:عسقبئرتسميةتعليل-

؟ا؟؟،فىبلإ!لأ+بر،إ،*ء66+فىأ+نيء+أإ،نرا؟*11:رحو!وتبئرتسميةتعليل-

11الربلناأرحبقدألاَنإنه:وقال،رحوبوتأسمهافدعايررأ:إ+،+ا

فيدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السوإحفراس23؟ص،الهوديةالديانةتأريخ:ح!حنخليفة(د.محمد1)

حفنىالدينعصام6،صر:قاسمعدهد.قاسما؟13-4ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورة

97.ص،والتاريخالعقيدةفياليهودية:ناصف

(2.James king west:)134p
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اللافدي!بلادتراثضوءفينقديكلاؤي!:الي!وكلاال!صداايات9ا:الثافيالباب

بأسطورةيعرفماإطارتحتتدخلالنماذجهذهوكل22(.26:)تكوين

)1(.الأصل

قصصفيمهماًأساساَوتعدالعهد،آباءقصصتسودهامةقديمةفكرةوثمة

نفسمعالشكلحيثمنتتفقالتي،واللعنةالبركةفكرةوهياليهوي،المصدر

منتمكنهاسحريةقوىتحملحيث،القديمالأدنىالشرقحضاراتلدىالفكرة

بمنهاالتراجعالأحوالمنحالٍبأيةيمكنلال!نَهلدرجة،مؤكدٍبشكلِمستقبلاَالتحقق

كُتَابلدىبعداًاَخراكتسبتالفكرةهذهفإنَّ،المضمونحيثمنأمَّاتغييرها)2(.أو

المصدرعنددائمةصيغةيكونيكادالذي،القوميالبعدفييتمثلاليهويالمصدر

قابيلمعكانكماأخلاقيأ،معياراًاللعنةأوالبركة8منحمعياريصبحفلماليهوي،

يكونالجماعةهذهيباركفمنالعهد.جماعةإطارفيينحصرالمعيارأصبحبل،وهابيل

المذنب،هوالجماعةهذهأفرادأحدكانولوحتىلهم،يتعرضمنأمَّا،البركةمصيره

إبراهيمقصةفيوقومهللفرعونحدثماذلكمثالجهوه،مناللعنةمصيرهسيكون

العهدقبلماتاريخفيواللعنةالبر!كةعمليةمرتوقد2(.5-12:51)تكوينوسارة

إبراهيم:معالعهدإبرامحتىبمراحلإبراهيممع

11ألعنهولاعنكمباركيك،وأباركلإ*7:6ْاء7!ايرير،7ول؟6ير+116!!ير

3()3(..:12)تكوين

فياليهويالمصدرقصصخلالالإنسانيةتاريخإنَالقولولمكن

معظمفيالتركيزيتمحيث.اللعنةتاريخهوالتكوينسفرمن(اا-1الأصحاحات)

للإنسانلغوايتهاالحيةمننالتالتياللعنةمنبدءاَ:اللعنةفكرةعلالقصصهذا

الوإحْفراس6؟ص:قاسمعبدهد.قاسم23؟ص،اليهوديةالديانةتاريخحمن:خليفةد.محمد)1(

.1-134صص،الرافدينوبلادسوريأ،الأسطورةفيدراسةالأولمما،العقلمغامرة

(2,Bernard .W Anderson:,178p Julius.A Bewer:)68p
.(3 Bernard .W Anderson:,174p James king west:,59p .M .H Segal:)79p
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ي!اللغووالس!اتوالدينيصالتادلخي!ال!ضا!ي!في!اس!:التولماةفياليصوطال!صدا

مننالتالتيواللعنة(317:)تكوينالأرضمننالتالتيواللعنة(341:)تكوين

يعدالاَباءقصصأمَّا-27(.9:18)تكوينبعدهمنوكنعان(4:11)تكوينقابيل

يعقوبحولاليهويالمصدرقصصفيخصوصاًمعاً،الفكرتينتلازملتوضيجمثالأ

عيسوأدنَيعنيذلكفإنَ،إسحاقوالدهبركةعلىيعقوبفبحصول(.السلام)عليه

؟؟؟لاإيأيا11:فيتتمثلوالتيالبركةلفقدانالسلبيةالتداعياتكاهلهعلىسيحل

وربما.(27:54)تكوينتستعبد"ولأخيك،تعيشبسيفك7:؟ييمافىْلا؟67إث!+؟؟"7

وسيلةَكونهاإلىاليهويالمصدرقصصإلىبالنسبةواللعنةالبركةفكرتيأهميةترجع

قصصهبدايةمناليهويالمصدراستخدمهالذي،العنصريالانتقائيالمنهجتخدم

)1(.اليهويالمصدركُتَابرؤيةح!ما،المختارةالعهدجماعةإلىوصولاَ

بعضعلىاعتمدقصصهفياليهويالمصدرأنَّنجدسبقمأخلالمنوهكذا

مع،الرافدينبلادخأصة،القديمالأدنىالمثرقمجتمعاتسادتالتيالقديمةالأفكار

كُتَّابينجحْلمذلكورغم)2(.الدينيةورؤيتهيتلاءمبماعليهاالتعديلاتبعضإدخال

الأسطورية،الفلكلوريةالمادةلهذهالأصليالطابعإخفاءفيعايمبشكلاليهويالمصدر

مماأكثروالتاريخالحقيقةمنتحمللا،اليهويالمصدرقصصمنكاملةأجزاءفهناك

6:)تكوينالناسبناتمناللهأبناءزواجقصةنقرأأنويكفي)3(.الأسطورةمنتحمل

-ا:اأ)تكوينبابلبرجالاَلهة،؟وقصةأشباهأوأنصاففكرةحولتدورالتي(-4ا

أساسمقر:أي(Etemenanki)عليهيُطلقكانالذيالزقوراتمبنيإلىتشيرالتي9(

(1,.M .H Segal:)79p
،4اصالمجيد،بحرعبدد.محمد37؟ص،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخل:حسنخليفةد.محمد)2(

،:13،11ء6366 4 "v،

,Bernard.W Anderson:,167p Julius.A Bewer:75p

(r)الجديد،الواديمطبحة،القاهرة،القديمالأدنىالثرقتاريخفيعربيةرؤيةحسنةخليهفةد.محمد

ت94ص،5991

)0002(,?E..G Ban: patriarchs, the Book of Genesis, Myth or History

2.002.URL: www. eg. ban. com), Citedin)
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اللافدينيلادتراثخ!وءفينقدي!!ؤت:ال!طال!صدااوايات:الثافيالياب

دونأصولهامننقلهااليهويالمصدرأنَّيبدونماذجوهى)1(والأرضالسموات

،يهوهحولاليهويالمصدرنسجهاالتيالأسطورةوربما.دينيةتعديلاتأيةإدخال

وأحداثه،للتاريخأسالصيكمحورِيهوهعلفبزكيزه،اليهويالمصدركتبماأهمتُعد

والتاريخالإنساناستخدامهفيتتمثلجديدةبمعطياتإلهيةَأسطورةَمنهجعل

مقارنةالإلهلهذاأكثرفاعليةأظهرمماوحدها،الطبيعةمظاهرمنبدلاًالإنساني

)2(.القديمالشرقاَلهةمنبغيره

س!ح!،ل33مم!!+اللاس!:،3"1،155و114لا:األا3663،ول!11

.07ص:بورجدى.و.ج27-272!أص:وآخرونفرانكفورتهـ.لا"56،22"يلإ؟،)2(
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الئافطالفدل

البباي(أدلى؟اباثفىالماف!بنك!امدللاطبم)تأئبم

تمس

منالكثيرعلىالتوراةأسفارعبرالممتدقصصهمفىاليهويالمصدركُتَّاباعتمد

الرافدين.بلادفىتواجدهمفترةإلىتعودالتيتلكخاصة،المتنوعةالقصصيةالمادة

لربطمحاولةفى،التكوينسفرمن()1الأصحاحأت)1-فىالقصصهذهوتتركز

سيطرةعلىللتأكيدسبقهبما،الخصوصوجهعلىالحهدجماعةتاريخ،الإنسانيالتاريخ

هذهمننماذجالفصلهذاويتناول)1(.الأولىالبداياتمنذالتاريخأحداثعلىيهوه

بلادأساطيرعلىوسنركز.القديمالأدنىالشرقحضاراتفىيقابلهاوما،القصص

المستويينعلىالرافدينبلادلبيئةالواضحالتأثيرأهمها:منأسبابلعدة،الرافدين

الاَباء.فصصتغطيها*التيالفترةفىخصوصاَ،إسرائيلبنيعلوالاجتماعيالديني

أدباَأفردتحيثأسطورياَ،الحضاراتأخصبمنتُعدالرأفدينبلادحضاراتولأن

المستوىعلىومعاملاتهمالإنسانيةللحضارةوماَثرهمالاَلهةمغامراتحولرائعاَسعرياَ

التالية:النقاطخلالمنذلكتنأولعلىالفصلهذأفيالدراسةوتقوم)3(.الإنساني

الرافدين.بلادأساطيرمن(أ)

.اليهويالمصدرورواياتالرأفدينبلادأساطيربينالشبهأوجه()ب

.اليهويالمصدرورواياتالرافدينبلادأساطيربينألاختلافيأوجه)!(

.اليهويالمصدررواياتفىالرافدينبلادأساطيرأثر(د)

37،ص،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخل:حسنخليفةد.محمد(1)

Bernard .W Anderson: ,167p Julius .A Bewer: ,75p James King West: 913p

.57ص:موسكاقيسبنيو)2(
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اللغويكلدالس!اتوالديني!التا!يخي!ال!ضا!ينفيدلىاس!:اةالتوافيالي!و؟ال!صدا

الرافدين:بلادأساطيرمن(أ)

الخلق:أساطير(1)

عقليةشغلتالتيالأفكارأكثرمنللعالمالأولىوالبداياتالخلقمسألةتُعد

فىتتمثلالرافدينبلادفىالخلقأساطيرلغالبيةرئيسيةخطوطوهناك.القديمالإنسان

وبعد.الأرضواستقرتموضعها،فىالسماءواستقرت،شكلهالكونأخذأنبعد:أنه

وتفجرتوالأشجار،بالنباتأتالأرضوامتلأتوالنهار،الليلدورةانتظمتأن

الإنسانيللظهورمهيئاَالمسرحأصبحأنواعها،بمختلفالحيواناتوظهرتالأنهار،

الأسطورةوتأتي)1(،الخلقعمليةمنالأخيرةالمرحلةهوالإنسانخلقليكون

ولم)2(.الموضوعهذاتناولتالتيالأساطيرأقدمبينالأولممالتكونالخلقعنالسومرية

ومن.الخلقعنالسومريللنموذجالعامالإطارعنكثيرًاالبابليةالأساطيرتبتعد

أتراحاسيس)3(.أسطورة:الخلقمسألةتناولتالتيالبابليةلأساطيرا

:الطوفانطيرأسا(2)

بلادفىسيمالا،القديمالأدنىالشرقبلادمجتمعفىالطوفانأساطيرتعددت

فترةبعد:أنهفىتتمثلالرافدينبلادفىالطوفانلأساطيرالرئيسيةوالخطوط.الرافدين

لمالإنسأنيالمجتمعأنَّالاَلهةتكتشف،الحياةوظهور،العالمخلق-منبالطويلةليست

فىوسيلتها،الأرضوجهعلىالحياةإفناءألاَلهةفتقررأجلها،منخُلقالتيالغايةيحققْ

.4هص،الرافدينوبلا-دسوريا:الأسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس(1)

.6صا:موسكاقيستينو27-28،ص:الدباغد.تقي؟4-46هص،السابقالمرجع:السواحفراس)2(

انظرة،الرافدينبلادفىالخلقأساطيرحولالتفاصيلمنلمزيد)3(

القديمة،الحضاراتفىوبعدهالموتقبلالخلوداْسطورةفى-دراسةالخلود،ميثولوجيا:الماجديخزعل

83،ص،الاْولالجزء(،)التوراةالقديمالعهدفيالفلكلور:فريزرجص!،17ص

Sumerian Mythology FAQ ,)0002( (URL: www. webster. unh. edu), Cited in ,2002 Fred

,GladstoneBratton: Ahistory of the Bible, An Introduction to the Historical Method

،.BeaconPress, ,9591,notsoB31-03pp
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اللافدبئبلادتلاثضوءفينقدي!اؤي!:الي!وجماال!صداايات19:الثافيالبالط

اختيارعليهايقعإنسانيةشخصيةخلالمنجديداَتاريخاَبعدهتبدأكبير،طوفانذلك

يرجعالتي،السومريةالأسطورةهىالرافدينبلادفىالطوفانأساطيروأقدمالاَلهة)1(.

ويعدها،4191عامنيبورفىاكتشافهاتمَّوالتيالميلاد،قبلالثألثالألفإلىتاريخها

البابليالنصوعن)2(.الأخرىالطوفادنأساطيرعليهاعتمدتالذيالأساسالبعض

الثانىالألفبدايةإلىتاريخهايعودالتيجلجاميشَملحمةثنايافىجاءفقد،للطوفان

فيماسيمالا،للملحمةالمأساويالسياقمعمتفقاًالطوفاننصوجاءالميلاد)3(.قبل

البأبليةالدولةإلىيعود،للطوفانآخرنصوثمة)"(.الإنسانيالخلودبمسألةيتعلق

علىمكتوبأ)نيبور(مدينةخرائبفيعليهعُثروقدانصنيبور"1عليهيُطلق،القديمة

هذ!ومضمودنالميلاد.قبل5525عامإلىتاريخهيغود،مكسورٍتالفٍآجريلوح

وهناك.الأرضوجهعلىالحياةلإنقاذالبشرأحديصطفيوإله،طوفانقدومالنص

(.)ْجلجاميشملحمةفيالطوفاننصعليهاقامالتيالنواةيُعدالنصهذابأنَرأى

()1

)2(

،531ص،الرافدينسِوريارربلاد،ألاْسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس

,(entaryon the Book of Genesis, Part (II!حمsuto: Acoأكجهح.ل,JonathanParker: Ibid

from Noah to Abraham, Translated from the Hebrew by: Israel Abrahams, the Hebrew

:)9891(University, the Magnes Press, Jerusalem, ,9891 ,12-llpp Dailey Stephanie

neopage. com), Cited in*ط!.سلا:Myths from Mesopotamia, oxford university press, U

:,2002 Frank Lorey :)1002( The Flood of Noah and the Flood of Gilgamesh, (URL

www. icr. org), Cited in ,2002 Fred Gladstone Bratton: 92-26pp

1-157ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس OA؟

؟162ص،الأولالجزء(،)التوراةالقديمالعهدفىالفولكلورفريزر:جيمس945؟صثورْوديع

ببغدإد،المثىمكتبة،فخريد.أحمدومراجعةتقديمباقر،طه.ترجمةسومر،ألواحمنكريمر:صمويل

.r.3034-ص،م5691،بالقاهرةالخانجيومؤسسة

6.(3 .U Cassuto: Part (II),)p
،الدجويمطابع،الأولالمجلد،الثانيالجزء،بدرانمحمد.ترجمة،الحضارةقصة:ديورانت)4(ول

-52ص،م0002،للثقافةالاْعلىالمجلس،الدياناتقصةمظهر:سليمان923؟ص،م7191،القاهرة

6sصثور:وديع،65 King West: pp 41 - 59 ، -1rr ry!جمJam

جيمس؟17.ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الاْولىالعقلمغامرة:السواحفراس)5(

.-172173ص،الاْولالجزء(،)التوراةالقديمالعهدفىالفولكلور:فريزر
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اللغويهوالس!اتوالدينيضالتا!لخي!ال!ضا!ي!فيدلماس!:التوااةفيالي!و؟ال!صدلم

سبقتهفيهالطوفانأنَّفيغيرهعنيختلف،الطوفانعنثألتبابلينصوهناك

البشر،بنيتعدادمنللتقليلمحاولةٍفيانليل)ا"الإلهأرسلهاالتي،والأوبئةالأمراض

.(Y)نومهفييزعجهوضجيجهمتكاثرهمبدأالذين

)3(:البابلالزقوراتنموذ)3(

منلأكثرالسومريةالعاصمةأورمدينةفىالاكتشافاتأهممنيعتبرالزقورات

اَلهةيعبدونوكانوا،المرتفعةالتلالمنجاؤواأصلهمفىفالسومريونعام)4(.ألفى

،العبادةفيهايمارسوالكىتلالاَفيهايجدوألمالرأفدينبلادإلىهاجروأولما.التلال

(السلام)عليهإبراهيمعصرقبلذلكوكانالزقورات،ببناءالقيامعلىفعزموا

فىولكن(.قدماَ)ْهـ15وعرضهقدم،502حوالىارتفاعهوكان.سنه04ْ5َبحوالى

كانواالأرضعمرواممنالأولالرعيلإنَّ:يقول)بروزس(الكلدانيللكاهنرواية

وجاءتالسماء،عنانرأسهيبلغبرجاَوأقاموا،الاَلهةحقرواأقوياء،،الأجسامضخام

الكلدانيونكانمماالقصةهذهتكونوربما.بالبرجفأطاحتالاَلهةقبلمنالرياح

)6(.لديهمالعمارةروائعمنيُعدكأنالذىالشهير،()بلوسمعبدعنيرددونه

2(

وكانت(.الريح)سيد!هوليل(-)انالمركبلاسمهالأصليوالمعنى.السومرييناَلهةأبهرهو:انليل

سيدب"لقبكما113،الكبيرالجبل11بانيللقبواولهذا؟الجبلمنتهبالسومريينأعتهقادفيالريح

2Yص:موسكاتيسبتينوأنظر:البلاد". Y.

فىدراسةالاْولى،العقا!مغامرة:السواحفراسانظر:)أتراحاسيس(لاْسطورةالكاملالنصعن

.178ا-71صص،الرافدينوبلادسوريا،الاْسطورة

وأالمعبدبرجوتعنىالبابليينلدىسائدةكانتالتيالمعابدأن!اطاحدالزقورتا:أوالزقورات

(Ziqqurat)منمعبدوأسهر.طوابقوسبعةثلاثةبينطوابقهتتراوحمدرجهرمشكلعنعبارةوحو

-E)اتمنأنكىباسمعُرفبابلمدينةفىالنوعهذا temen- an-ki)عبدحامدانظر:،التفاصيلمنلمزيد

47ص:القادر

Fred:4)كم2. GladstoneBratton)
Fred:5).2!م GladstoneBratton)

.183-182ص،والاريخالعقيدةفىاليهودية:ناصفحفميالدينعصام()1
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ال!افديذيلاداثتاضوءفينقدي!اؤ*:اله!و!ال!صداورايات:الثافيالبالط

)1(:سرجونالاكدىالملكمولدأسطورةنموذ()4

تناقلتهاوقد،القديمةالفلكلوريةالساميةالحكاياتمنالصندوققصةتُعد

فترةامتدتأكد،ملوكأقوىمنكانالأكدىوسرجونكثيرةِ)2(.أجيالٍعبرالألسن

اختلط.الأكديةالإمبراطوريةمؤسسهوويعد(.مق2355235-0)بينماحكمه

:الكتاباتإحدىفينفسهعنويقول!،بمولدهيتعلقماخصوصاَبالأسطورةتاريخه

...أباًليأعربئولم،الكاهنة(E)ولأولهيأميأكد.ملكالقويالملكسرجونأنا11

فيوضعتنني...صغيرصندوقِفيوضعتنيثمالخفاء،فيولدتنيلأ،أميحملتوقد

،المياهمنفأخدْنيالبستاني)ف!لم!ل!(إلمماوصلتحتيبعيدإًالنهرحملنيثم..النهر

عشتأروتأقيلكي!ش".ملكزبابا()أور-عنديعملالبستانيوكان.لهابناَوجعلني

سرجونعملوأخيرا3َ.للملكساقياَصارحتىومساندخها،عطفهاسرجونفتمنح

أهلفحكمذلك،فيسرجونونجحا.اعرسهواعتلاء،الملكإسقاطعلىمابشكل

الملكأوالعادلالملكأيشروفي"أواشركيئا1اسبملْمْسهعلىوأطلقوأكد،سومر

ا)3(.ااسرجون1الاسمإلىبعدفيماحُرفوالذي،الشرعي

على-أكَدملكاًبدأآسيا..فىالأوليالاميةالدولةمؤسسيعتهبرإيثبيلبنالاْولسجونأوشركيناهو(1)

فىوالفينيقينوسورياالحيثيينبلادثمالمالفىالاَثوريينبلادجمغليشململكهامدثموحدها

هيكلاَونيبورأكدفىبني.إلاهقةالقصوروتشييدالفخمةالهياكلبإقامةيحرجونواهتم.الغربيالمال

محمودد.أجمدانظر:.للملوكمقبرةبعدفيماصارعظيماَقصبراَنفمهابابلفىوشيد)بعل(ل!لهعظيماَ

86.صالقادر:عبدحامد؟57-58ص،القديمةالعريةالعوبتاريخمعالم:هويدي

(2 Werner keller: sargon' s birth legend and Moses, The Bible as History, 2ndrevised)

Edition, Morrow, Co. NY. 123p (URL: www. jeromekahn.123 tripod. com), Cited in

2002.

343-صثور:وديع-56؟ههص،القديمةالعربيةالشعوبتاريخمعالم:هويديمحمودد.أحمد()3

.86ص:القادرعبدحامد؟021ص،44ص:موسكاتيشو34؟4

.Robert.H Pfeiffer:,92-28pp Bernard .W Anderson:31p
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اللغوي!والدسماتوالدينقالتاريخي!العضا!ي!فيدااسض4:التولىافيالي!ويماالمصدلى

اليهوى:المصدروروايات،الرافدينبلادأساطيزبينالشبهأوجه()ب

الخلقأساطير:لأأو

عمليةحولأليهويالمصدروروأيةالرأفدينبلادفيالخلقأساطيرإلىنظرناماإذأ

تمَّالتيالعناصرفيسيمالا،النموذجينبينالتلاقيأوجهبعضعلىلوقفنا،الخلق

ترابمنالإنسانخُلِقاليهويالمصدرلروايةفطيقاَ.الإنسانخلقعنداستخدامها

أ؟لإ؟6؟؟؟!ث!+؟"!؟؟6ْإ6إ6إ""يإ11:الحياةنسمةيهوهفيهنَفَخَثم،الأرض

آدمالإلهالربوجبل3!7:إ؟فلأإهث!6167؟،؟6،5إفبلأ!م!؟؟61،333،1ث!7!م7

فيأفَا7(.:2)تكوين"حيةنفساَاَدمفصار.حياةنسمةأنفهفىونفخ.الأرضمنتراباَ

ممزوجاَالأرضطينمنخُلِققدالإنسانأنَّنجد،الخلقحولالرافدينبلادأساطير

الطينبمزجنينتو(أو)مأماالأمالإلهةتقومحيثأتراحاسيس،أسطورةفيالإلهبدم

بعدالإنسانبخلق)مردوخ()2(الإلهيقومايلش()الأينوماأسطورةوفي)1(.الدممع

السببهوهذاوربما)كينجو()3(.المقتولالإلهبدمالطينبمزج)تيامت(علىانتصأره

كانمنهخُلقواالذىالطينلأنَّ،الحكمةكليمتلكونالبشرأنالبابلييناعتقادفي

فيالخلقورواياتاليهويالمصدرفيالخلقروايةبينوالتشابهالاَلهة)4(.بدمممزوجاَ

النموذجفيالأرضنترابفييتمثلأرضىعنصراستخدامفييتمثلالرافدينبلاد

)11

)2(

(r)

32

تقيد.؟44-6هص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس

.-1222صصبارندر:جفريV؟A-1'2ص:الدباغ

(الأرضإسيد)انكي(الإلهابنوهوالميلادقبلالثانيالألفمنابتداءَ)مردوخ!الإلهعبادةأنتئرت

()مردوكالإلهعبادةظلتوقد)بنو(.الإلهوابنه(Sarpanitum)سبانتيمالإلهةهىوزوجتهالبكر

.79ص:القادرعبدحامدانظر:التفاصيلمنلمزيد.السلوقيينعهدحتى

القديمة،الحضاراتفىوبعدهالموتقبلالخلودأسطورةفىدراسةالخلود،مبثولوجيا.الماجديخزعل

.22ص:بارندرجفري؟237ص

83.ص،الأولالجزء(،)التوراةالقديمالعهدفيالفلكلورفريزر:جيمس
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الافدي!بلادت!اثضوءفينقدي!)ؤي!:الي!ويال!صدا!وايات:نيالل!الباب

يسيطرإلهيعنصرواستخدامالرافديني)1(النموذجفي"الطين"عجينةوفياليهوي،

الرافدين.بلادأساطيرفيوالاَلهة،اليهويالمصدرروايةفييهوهوهوالخلقعمليةعلى

تشابهاًكانوإن،المخلوقالإنسانمعهمةفىيتمثلالنموذجينبينآخرتشابهوثمة

ما:معهمةٍمعسؤوليةلتحملالإنسانخُلقالنموذجينكلاففي.فقطالشكلحيثمن

7إ7إ63نجإ11فيهأ:والعملالجنةلحرأسةالإنسانخلقمنالغايةتأتىاليهويففي

جنةفيووضعهآدميهو.هأخذابم؟7:أ؟يخلأ؟يأ؟؟6لإ؟أ؟لإاإ؟16إإ؟!لإ؟!ث!!؟إه؟؟

الإنسانخُلِق،الرافدينبلادأسأطيرفيأفَا(.اع25:)تكوينويحفظها"ليعملهاعدن

وفق،الإنسانخُلقفقد.الأرصرععلىمسؤولياخها-وتحملالاَلهة،بخدمعةللقيام

ويرعىأراضيها،ويزرعع،الطعاملهايقدبم،للآلهةغبداَليكون،السومريةالأسظورة

هذهْوفقالإنسانخلقفيأتيكله.بهذاتقومالتيهىالاَلهةكانتْأنبعدقطعانها

)انكي()3(للإلهتشكوراحتالإَلهة،تعبتولما.الإلهيةللمشكلةكحلِالأسطورة

)نمو()3(.الإلهةأمهعوسأطةبعدالبشرلهمخلقالذى،الحكيم

اليهويالمصدروروايةالرافدينبلادأساطيربينآحْرتماثلِعلىالوقوفعويمكن

بلادأساطيرففي.الخلقعمليةبعدبمرحلتينالإنسانمرورفييعمثل،الخلقحول

أصبحانكيدونجد.أنَ،البابليةنسختهافىجلجاميشمعلحمةفيوتحديداً،الرافدين

إنشعانأانكيدويصبحلموهنا،الحيواناتبرفقةالأولى:مرحلتينخلالحقيقياَإنساناَ

لهاتينصدىونجد.ترافقهكيالآلهةأرسلتهاالتي،المرأةبرفقةالثانيةوالمرحلة.حقيقياَ

منلمزيد،الأولالإنانمنهاتثكلاليالأساسيةالمادةهوالطينأنًفىتقريباَالثعوبجمغتتفق)1(

37.ص،الأولالجزء(،)التوراةالقديمالعهدفيالفلكلور:فريزرجيمس:انظر،التفاصيل

انظر:)إيا(،إلىبعدفيماتغيرتوقدالأرضسيهدتعى)انكي(الإلهتسمية)2(

U.1-232،22123ص:موسكاقيسبتينو Cassuto: part،)1( pp

؟4-46هص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس)3(

.16ص:موسكاتيصبتينو28؟27-ص:الدباغد.تقي
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اللغوي!والس!اتالديني!9التا!بخيهال!ضاط!فيدلىاس!:اةالتولىفياليصو!ال!صدا

التيالحيواناتبرفقةالإنسانكانالبدايةففياليهوي.المصدرروايةفيالمرحلتين

باسماثهاسماها

لا؟6برأ!ب!بيما+!ا؟+أ؟الإ؟!؟،أ+أفىلا5*!5؟،!،+إ+6إ،*!بر11

لاألابريا+إلإ+فا؟+!،+بريا++!م+لإأ!م،!5؟ا!بم،+ا+16،ل!0أ6إإير

+!+!أيا،+ا؟*6لإنجيماإفى.!اأيا6*،+ا!م+!ا؟*أ++!+!ك!!اأ!؟*+نلأ!م،!

لهفأصنع،وحدهآدميكونأنجيداَليس:الإلهالربوقالنيءأ:+أ*؟،+إ؟فلأ

السماء.طيوروكلالبردةحيواناتكلالأرضمنالإلهالربوجبل.نظيرهمعينأ

11اسمهافهوحيةنفسذاتاَدمبهدعاماوكليدعوها.ماذاليرىاَدمإلممافأحضرها

:2)تكوين"نظيرهمعيناًيجدلمأ:6يرإلإللإ؟6!ملإ*511*أنَنهإلاَّ.(1-2:189)تكوين

وفي2-24(؟21:)تكويندمطَاستحسانلاقىالذيالأمرحواءخلقفيأتيب(52

فكانوالتمرد)1(.المعصيةسبيلانتهاجمعوالحكمةالمعرفةتلاز!ماالنموذجينكلا

المعصيةوطأةتحتوالوقوعالمحظورةالشجرةمنالاكلهوالمعرفةإلىاَدمطريق

:عدنجنةفيالحياةوفقدالمعرفةعلحصلالنهايةفىولكنهوالتمرد.

لا61أفى!ا!ا+با+ا!برإ!مثت!+++،++!+!؟ا!5؟،!،+أ+6*!برإ،11

+ا!+،أ+بري!ني،!.!يالا.!ا،ي!!يا؟ل!!!،،ي!؟1با!م!!+2!ا!أ،++يرني،-افى+للأث!!

؟لإ؟!لإولإ،إ؟نلأ.ءيخلأ!يربم+6يلإنإ؟لإ؟ء+!+يرلا+ْ+أ-لأ؟أ!مإ،!بم5لإ

يم.6!اني+ثب+فى؟!بر+؟+!+ا)؟!ا!ا+ل!!!؟،يهثت++!ب!؟أ-ا!ا!!؟بر!!ما؟ني،!

الخيرعارفاَمنا-كواحدصارقدالإنساندْاهو:الربوقال؟؟،،!؟ب!،؟؟7لإ+

الأبد.إلمماويحياويأكلأيضاَالحياةشجرةمنويأخذيدهيمدلعلهوالاَدنوالشر.

وأقامالإنسانفطردمنها.أُخذالتيالأرضليعملعدنجنةمنالإلهالربفأخرجه

11الحياةشجرةطريقلحراسةمتقلبسيفولهيبالكروبيمعدنجنةشرقى

خلالمنأنناإلأَمحددةوغيرغامضةهناالمعرفةأنورغم22-24(.3:)تكوين

المجتمعإطارفيالإنسانيةالمعرفةعلىاقتصرتإنهاالقوليمكننااليهويالنص

،452ص،الرافدينوبلادسوريا،الاْسطورةفىدراسة،الاْولىالعقلمغامرة:السواحفراس!1)

.Barry .W Holtz: 53p
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اللافدينبلادتلاثضوءفينقديصلىؤقي:اليو!اال!صداايات!9:الثافياليالها

إطارفيأىالإنساني،0المجتمعوتشكيلالرزفوتحصيلالسعىأمورمنالإنسافي

انكيدوإلىبالنسبةومعاشرتهاالمرأةفكانتجلجاميشملحمة!أأفَا.الإنسانيالمجتمع

الذيالحيوانيالمجتمعفىيفتقدهاكانالتي،المجتمعيةالمعرفةهذهنحوالمدخلهى

الإنسانفقدالنعنالمسؤولةهيالحيةأنَّفيالنموذجانيتشابهكما.فيهيعيشكان

رغبةحفزتوالتيالغوايةصاحبةهىالحيةكانتاليهويالنصففيللخلود)1(.

إ،*ء116اليهوي،النضحسباَدم،إلىانتقلتومنهاحواءعندوالتمردالمعصية

ار!بر!م!!اير!د،أ!ثت،ثت5؟،!!؟يا،،ثتأ+ا+!برءأ+5*:+انلأب+ا!؟إث!نلأ+ا

تموتا،لن:للمرأةالحيةفقالتأ؟ل!:أ+!ابلإ،،6ثب*5؟،!إ؟ا،،!ل!بلإ،إ،ير!!إ؟يراولا

.والشر"الخيرعارفينكاللّهوتكونانأعينكماتنفتحمنبماتأكلانيومأنهعالماللهبل

جلجامي!تىسلبتالتيهىجلجاميشملحمةفيالحيةكانتكما(.4-ه3:)تكوين

أنهالبدائيالإنساناعتقادمردهاالفكرةهذهأنَّفريزر""جيمسويرىالخلود)2(.

انعكاسونجد)3(.الإطلاقعلىتموتولادائمشبابفىفإنهالجلدها،الحيةبتغيير

نباتعلىالحصولفيجلجاجميشنجاحبعدأنهفنجدجلجاميشملحمةفيذلك

،المياهبركإحدىفييستحمكان!بينما،عودتهطريقوفي،الشبابيجددالذي،الحياة

جلجأميشيجلسبينماجلدها،بتغييرشبابهافيتجددالحيأة،نباتوتخطفالحيةتأتي

ليمسالنموذجينكلافيابخلودضياعأنَّيرى-منوثمة)4(.النباتفقدانهعلىباكياَ

)1(

)21

(r)

)4(

فكرةفهناك.القديمالأدنىال!ثرقتراثأنماطجمغفيموجودةتكونتكادفكرةعامبشكلوالحية

تلكأووالحياةالخصبإلىترمزالتيالحياتأوالآلهةإلىترمزالتنيأوالاَلهةوالحيات.المقدسةالحيات

مبدأعلىوبناءَللإنسانعدوَاتمثلأنهافيسبقعمافتختلفهناالجةأمَّا.المقدسةالأماكنتحرسالتي

.لأ041:انظرونملها،الحيةمعالعداءيتوارثونالأجيالمرعلكذلكالأبناءنجدإلاَباءذنبتوارث

:Cassuto،)آ(ه part

،534ص،الرافدينوبلادسوريا،لأسطورةافيدراسة،الأولىالعقلمغامرة؟السواحفراس

.U.Cassuto: part (I)،161p

38.ص(،)التوراةالقديمالعهدفىالفرلكلورفريزر:جيمس

.211>-1?ص:السابقالمرجع
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اللغوي!الس!ات9والديني!ألتا!يخي!ال!ضا!ينفيداالم!:التو!اففيالي!و!ال!صدا

)1(.البدايةمنذالإلهيةالسماولةالقوةقدرتهأمرهوبليبدو،ماعلإنسانيلخطأِنتيجةً

اليهويةالروايةفيوظيفتهاتختلفوالتيالشجرةفكرةعلىيشتملانالنموذجينأنَكما

الخيرمعرفةشجرةكانتاليهويالمصدرروايةففي.الرافدينبلادأساطيرفيعنها

سبيلعلى،جلجاميشملحمةفيأفَا.المعرفةعلللحصولالإنسانوسيلةهىوالشر

"كانتحيثالسفليوالعالمانكيدوعنالحديثسياقفىالشجرةذكروردفقد،المثال

)أيا(،للإلهيرمزمنهاالأيمن،الفاكهةمنقسمينعلتشتملشجرةحولعومالحية

)آنو(11)2(.للإلهيرمزلأيسروا

الرافدينبلادوأساطيراليهويالمصدرروايةبينالتشابهذلكننسىأنيجبولا

اَدم:ضلوعأحدمنحواءاليهوي،تخُلقالمصدرروايةففيحواء.بخلقيتعلقفيما

ث!نبهـأ6؟لإ؟لاث!a3؟،ك!أ.6إ7إإ،برأ6؟؟؟إ6؟يلأ06إ،إلاين،1.؟؟بلاك!؟ذ3إ،برا11

مكانهاوملأأضلاعهمنواحدةفأخذ؟ث!؟!:ث!أإ؟ث!؟إ7لإ؟يخلأ؟لإ؟!يتغأ3؟يرا

2:)تكوين"آدمإلىوأحضرهاامرأةآدممنأخذهاالتيالضلع3الإلهالربوبني.لحماَ

الإلهةأنَالسومريونينحورساج"انكي11نصفينجدالمقابلفى21-23(.

سفاءَمنهمواحدِكل،الأطفالمنأزواجِبثمانية)انكي(الإلهمنتحمل)نينحورساج(

)ننتي(،باسمويسمي،ضلعهسفيالذيالطفلفجاء.الثمانية)انكي(جروحلأحد

حواء)3(.معكبيرِتشابهِفي"الحياةخهبالتيالضلعاسيدة1:أي

فيتتشابهاليهوي،المصدروصفحسبعدن،جنةأوصاففإنَعامِوبشكلِ

)انكيأسطورةفيوردكما"،السومريةالجنةالدلمون:11أوصافمعمنهاكثيرٍ

وفاضت،مياههفزيدت)أنكي(منالمقدسالنقيالمكانذلكفهوونينحورساج(.

وديع2؟ههص،الرافدينوبلادسوريا،الاْسطورةفىدراسةالأولمما،العقلمغامرة:الواحفراس(1)

Barry،534صبمنمور: .W Holtz: " or

(2.Sumerian Mythology. FAQ: Ibid, Richard shand:Ibid)
وبلادسورياألاْسطورة،فىدرأسةألاْولى،العقلمغامرة:السوأحاسفر452؟صبنمور:وديع)3(

.442-342ص:كريمرصمويل؟42صه،لرافدينا
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اللافدينبل!دتلاثضوءفينقدي!اؤ!ه:اليومم!ال!صدالىوايات:الثافيالباب

منهلتخرجمياههفاضتالذىالنهرذلكأيضأوفيه،والنباتاتبالأشجارانكيوملأه

كمابأوصافها،عدنجنةتطابقمؤكدشبهنحوعلالأمرهذايؤكدأربعة)1(.الأنهار

)2(.السومريالفردوسمكان"دلمون11مع،اليهويالمصدرفيوردت

الطوفانأساطير:ثانياً

حضاراتفيالطوفانونماذجاليهويالمصدرروايةفيالطوفاننموفيجخلالمن

ومنهَا:)3(،التشابهأوجهأهمعلىالوقوفيمكن،الرافدينبلاد

النصطوفانجاءحينففي.إلهيقرارالطوفانقرارأنَيوضحالنموذجينكلا(أ)

لأكثرطبقاَالرافدينبلادنماذج!الطوفانجاء،يهوههوواحدلإلهطبقاَاليهوي

إله.من

جاءفقدالقرار.هذااتخاذفىالرئيسيالسببهمالبشرأنَّيوضحالنموذجينكلا()ب

علىتزايدالذيالإنسانيوالإثمالشرذلكبسبباليهويالنصفيالطوفانقرار

:لأرضا

+ا6أ!ادنيد.+؟!ير6ل!،ياد1؟،!د!+ك!++لا6+د6،بر+ا+،*؟،111

أ+!ا؟!+ل!ل!+،11؟!د!6!++!+ايئل!،ثت+أ+ا،!!!،!!أ،+ايابرل!6

القديمة،الحضاراتفيوبعدهالموتقبلالخلودأسطورةفيدراسةالخلود،ميثولوجيا:الماجديخزعل(1)

.142ص:كريمرصمويل؟1-48188ص:وآخرونفرانكفورتهـ.،71ص

.242ص:كريمرصمويل(2)

ا-86صالاْولالجزء)التوراة(،القديمالعهدفيالفلكلورفريزر:جيمس:المئالسيلعلىانظر)3(

AV(ا-86ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:الواحفراس؟

7ار+ء+أللأر"،661667!غلا،76ا؟!غ3)؟،ت!دالأ:أدلهـأر،66فىللأ!غ،951ص:شازارنزالما؟'91

،11151لا،أولملم،ولاادلا،117رفى063،0611ألمحاث!+6،أ!فى66771رأ76676ءللأ،د!76أأول

Jonathan parker: Ibid, .U Cassuto: part(II), ,16p comparison of the Babylonaian and

Noahic flood stories: (URL: www. religiousto lerance. org), Cited in ,2002 Fred

.Gladstone Bratton: 92p

137http://kotob.has.it



اللغو!الس!ات9والدينه!التا!بخيكلال!ضامينفيءاس!:التو"ةفيالهصوكل!ال!صدلى

!م+6!+ا؟إ،ل!يا!م،؟؟*+6نجيما!!+؟!ول!بم+ي!!م!بم+ا+ا،6!م،.!ا

6إي!6؟وللأ6لأبر؟ول+ا6لإول*6! qiV!،؟!يربئبر،إ؟ول؟،،ثتنْلأول،

هوإنما!لبهأفكارتصوركلوأنَّ،الأرضفيكثرقدالإنسانشرأنَالربورأى

فقالقلبهفيوتأسف.الأرضفيالإنسانعملأنهالربفحزن.يومكلشرير

ودباباتبهائممعالإنسان،خلقتهالذ-يالإنسانالأرضوجهعنأمحو:الرب

الطوفاننماذجفيأمَّا(0-6:57)تكوين"عملتهمأنيحزشالأنيالسماءوطيور

هىالإنسانعننتجتالتيوالضوضاءالإزعاجكانفقدالرأفدينبلادفي

)1(.الطوفانقرارفيالسبب

اليهويالنصففي.للطوفانكبطلماإنسانِنجاةعنيتحدثالنموذجينكلا)!(

عينيفينعمةوجد،+إ+:+بلإ،إ،؟ا11!ملإ*نوحاَلأنَمعه،ومنلْوحكان

النصفي)زيوسودرا(كانالرافدينبلادأساطيرفيأمَّا8(.:6)تكوين"الرب

البابلي.النص(فيو)أتنابشتيمالسومري

أربعينالطوفانيستمراليهويالنصففي.للطوفانمدةَيحددالنموذجينكلا(د)

؟لإ؟،لا؟ءوللا،6لإربر،ني+لإ+ا6د!أير،ول،!11؟،ليلةوأربعينيوماَ

لار،،؟،6!يخبماا!؟إ+ابر؟!+ا!م؟،؟،إير+!اإلإ؟؟للإ،!،أ!لإ؟؟للإ،!

يوماًأربعينالأرضعلأمطرأيضاَأيامسبعةبعدلأني؟!؟!ؤ+ا:فىإ،تجؤبا،

فيأمَّأ4(.7:)تكوين"عملتهقائمكلالأرضوجهعنوأمحو.ليلةوأربعين.

أيأمسبعةعلىالمثالسبيلعلىالبابليالنصفيالأمرأقتصرالرافدينبلادأساطير

)2(.ليالٍوسبع

بعدالأرضحاللمعرفةكوسيلةِالطيورإرسالعنيتحدثالنموذجينكلا)هـ(

مراتثلاثالحمامةثمالغراببإرسالنوحيقوماليهويالنصففي.الطوفان

(1 .U Cassuto: part (II):)91p
.91صا،الرافدينوبلادسوريا،الأولىالعقلمغامرةالوإحفراس)2(
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اللافدي!يلادت!اثضوءفينقدي!اؤي!:الهـو"ال!صح!ورايقا:الثافياليالط

معالرافدينبلادأساطيرفيتكررالذيالأمر،أيامسبعةإلىوصلتفتراتعلى

)1(.التفاصيلبعضفيالاختلاف

والرضا،نجاتهبعدبالطقوسالمتعلقةالطوفانبطلاْفعاليصفالنموذجينكلا(و)

نوحيقوماليهويالنصففي.لهالطوفانبطليقدمهاالتيالقرابينعنالإلهي

القرابين:بذبحإليهويتقربليهوهمذبحببناء

أألا+ابر.ياا!م+ا.6++ي+؟+؟!مبر.يا!بم+إ،بم.؟،+إ؟؟؟جت!مر.!111،؟ا

البهائمكلمنوأخذللربمذبحاَنوحوبنى؟ول؟ثت+:للأ.5+1،بلإ،6؟يا+أ

2(،80:)تكوين"المذبحعلىمحرقاتوأصعدالطاهرةالطيوبىكلومنالطاهرة

:يهوهاستحسانيلقىالذيالأمر

يريا2يا*.؟لاx'5بر+أ!3،+أ+ا6+ر،+.!01،!!بر؟،!!+،+ا+111،6+

*5!1،؟ي!ر!ملا؟!؟ل!؟+ير6ل!،،ثت!؟ل!؟16+لأ؟+!م؟!؟+!6ألا

الرضا،رائحةالربدتنسملالبما،؟،:6بركيمنجيما؟،بر؟لإ+،؟ابرأ+ل!أ+ْ*؟،

تصورلأنَ؟الإنسانأجلمنألِضاَالأرضألعنأعودلا:قلبهفيالربوقال

فعلت"كماحىكلأميتأيضاَأعودولا،حداثتهمنذشريرالإنسانقلب

.للطوفانالسومريالنصفي)زيوسودرا(فعلوكذلك.8:12C)تكوين

اليهويالنصففي.الطوفانمنالنجاةكوسيلةِالفلكإلممايشيرالنموذجينكلا(ز)

6،+إإ،*ء116القادمالطوفانمنمعهومنهوللنجاةفلكببناءنوحاَيهوهيأمر

وجميغأنتادخل:لنوحالربوقالط؟؟؟+:لإ،ير،؟7إير،لإ!++*يرر.؟

معالرافدينبلادأساطيرفيالأمروكذلكا(.7:)تكوين"الفلكإلىبيتك

)2(.البابليالنصفي(و)أتناتبشتيم،السومريالنصفي)زيوسودرا(

.1-19129ص:السابقالمرجع())

2)(:)ول.30 .U Cassuto:part)
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اللغو!الس!ات9الديني!9التاريخال!ال!ضا!اضد!اس!:التوااةفياليو!ال!صدلى

بابل.وبرالزقوراتبينالتشابه:ثالثاً

الشاهقة،المعابدمنغيرهأوالزقوراتإلمماإشارةبأبلبرجقصةتكونأنيمكن

يتعلقفيماالسومريالتأثيرهذاردويمكن.السومريينعصرفىمنتشرةكانتالتي

لهمورؤيتهمبسكاخهاواختلاطهمكنعانأرضإلىالعبريينقدومفترةإلى،بابلببرج

ذاكرتهمفىبهاحتفظواالذىالأمر.محليةلاَلهةمرتفعةأماكنفىالعبادةي!ارسونوهم

هذهتوظيفأى)1(0والشعوبالأمماختلاففىالسببلتعليلبعدفمِماتوظيفهوتم

.والشعوبالأممبينوالتنوعالاختلافتبريرأجلمنالأسطورة

موسىومولدسرجونأسطورةبينالتشابه:رابعأ

ومنها:بينهما)2(،التشابهأوجهبعضعلىالوقوفيمكنالنموذجينقراءةخلالمن

النصففي.الأبإلىالإشارةأومعرفةدونلأمِالنموذجينكلافيالبطلمولد(أ)

بتفأصيلالاهتمامدون)3(موسىشخصيةعلىينصبالتركيزأنَّنجداليهوي

رجلودْهبيرإ،:؟+ك!+إ،بم+يرأ،!مثت،+لإ،نلأ7إ،!ا11لأسرةاأوالأبحول

أنَّنجدسرجونأسطورةوفي2(.2:إخروج"لاويبنتوأخذلاويبيتمن

بدأتثمأباَ)"(.لهيعرفلاالبطلأنإلمماالأسطورةوتشيرالكاهنةابنهوالبطل

الئموذجين.فيالأمبهقامتماحولتفاصيلسردفيالقصة

ثمصغيرِصندوقِفيووضعه،إخفائهإلىبالأميؤديمماللخطرالبطلتعرض)ب(

العبريينأبناءمنذكركليقتلالفرعونكاناليهويالنصففيالبحر.فيإلقائه

(1,Fred Gladstone Bratton:,43-42pp Some Notes on Genesis:[bid)
77.ص،والتاريخالعقيدةفىأليهودبة:ناصفحفيالدينعصام)2(

مبلادقصةينسبجث،فريدمانإليوتريتاردلرأىطبقاَاليهويالمصدرمادْةعلىهناسنعتمد)3(

انظر:اليهوي،المصدرإلىالثأنيالأصحاحمنأ(23-)1الفقراتفيالواردة(السلام)عليهموسى

.223ص،فريدمانإليوتريئارد

.4fص:موسكاقيشتيهنوf؟34334-ص:لور(وديع4)
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الىافدينبلادتراثخ!وءفينقد!ي!لمؤي!:ال!و!اال!ح!دلىاوالمحات:الثانياليالها

11!!؟6:البحر-بعد.ذلكفيإلقائهثم،موسىمولدخبرلإخفاءبالأمحدامما

نلأ+ا5نياأ؟دفىإ+ا+أ!أفىدابر،*+أأ!؟*يرأإبخ!ير++الإنلأ+ا

+؟!م66+ا+؟!م!بر*)؟++-أ!اإ؟برا++لإفى،رأأ+لا،د!ا+51*.،6؟)!

المرأةفحبلت؟!*6ْ:دما؟+يا،أ؟كاا!إيليي؟!ير+لإ+؟بم!إيلييأ؟؟د+

بعد،تخبئهأنيمكنهالمولماأشهر.ثلاثةخبأتهحسنأنهرأتهولماابناَ،وولدت

فيه،الولدووضعتوالزفتبالحمروطلتهالبرديمنسفطاَلهأخذت

3(.2-:2)خروجالنهر"حافةعلىالحلفاءبينووضعته

اليهويالمصدرفمي.ورعايتهالبطلواحتضانهالصندوقعلماشخصعثور)!(

.:موسىعلىالفرعورابنةتعثر

+ا،*6،6يايا3.ول+.يرأول!6!،!ص+،ك!6ل!يابر؟+01ل!.+6فى++أبخ!؟116

ابنةفنزلت:إ؟برا!يميؤ؟بملميم!+!!نييا+؟اكاا،Jinn؟؟ير+لإ+ابخ!؟*

فرأتالنهر،جانبعلماشياتجواريهاوكانتلتغتسلالنهرإلمأفرعون

أسطورةوفي(.ه2:)خروج"وأخذتهجاريتهافأرسلتالحلفاء،بينالسفط

)1(.البطلويتعهد،الصندوقعلالبستاني()اكييعثرسرجون

اليهوى:المصدروروايأتالرافدينبلادأساطيربينالاختلاتأوجه)ب(

الخلقأساطير:أولاَ

اليهويالمصدرورواية،الرافدينبلادأساطيربينالاختلافنقاطبعضهناك

منها:،الخلقمسألةحول

بينماالأمور.مجرياتفيوالتحكمبالسيطرةينفرداليهويالمصدرروايةفييهوهأنَ-

إله:منأكثرفييتمثلالإلهيالعنصرأنَّالخلقحولالرافدينبلادأساطيرفينجد

مشكلتها.حلفيالمساعدةبطلبالاَلهةإليهتوجهتالذي،الحكيم)انكي(فهناك

.44ص:موسكاقي3؟344-43ص:بشوروديع(1)
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اللغوي!والس!اتوالديني!التاايخي!ال!ضامي!فيد"س!:التوااةفيالي!وطال!حمدلم

أولئكهناكوأخيراً،)انكي(للإلهالاَلهةواسطةكانتالتي)نمو(،الإلهةوهناك

الأعضاءبخلق)نمو(قامتحينفي.الإنسانبخلققاعموأالذين،الإلهيينالصُنَّاع

الإنجاز)1(.بهذابالاحتفال)انكي(واكتفي،البشرية

الرافدينبلادوأساطيرأليهويالمصدرروأيةبينالاختلافنقاطمنأخرىنقطة-

جلجاميش،ملحمة!اانكيدو،خلق/بينالجوهريالاختلاففيتتمثلالخلقحول

ملحمةفي،المرأةمعولقاؤهانكيدوفخلق.اليهويالمصدرفيادموخلق

الملحمةعنهاعبرَّتْالتيالمشتركةالحياةتلكحلقاتضمنحلقةيعد،جلجاميش

ولقاؤهآدمخلقأمَّا.الصداقةهذههىغايتهاتعدوالتيوانكيدو،جلجاميشبين

المجتمعغايتهاالتيالحياةيمثللقاءفهوأليهوي،المصدرروايةفيحواء،مع

جماعةصورةفيالإنسانيالمجتمعإلىوصولاَمامرحليمافيوذلك.كلهالإنساني

فقط.العهد

الطوفانأساطيرثانياَ:

كماالطوفانونموذج،الرافدينبلادأساطيرفيالطوفاننموذجبينالاختلافإنَّ

ماقدرعلى،والتفاصيلالشكلحيثمناختلافاَليساليهويالمصدرروايةفيورد

يعدالطوفانفنموذج.الطوفالنحادثةوتوظيفتناولكيفيةحيثمناختلافهو

إلىالأسطوريالقصصيللموروثالتحويلعمليةتوضحالتيالنماذجأهمأحد

منانطلاقاَ،حقيقيةرواياتاليهويالمصدركُئابإلىبالنسبةتُعد،يهوديةروايات

التعدديةأوللوثنيةأثرأيإهمالتمَّوفيها.التاريخأحداثعلىوسيطرتهبيهوهالإيمان

فيدورهوفاعليةوقدرتهبيهوهالإي!انإطارياالطوفاننموذجفجاء،للالهةالأسطورية

تقيد.؟44-اهص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسةالأولمما،العقلمغامرة:السوأحفراص(1)

.27-28ص:الدباغ

241http://kotob.has.it



اللفدد!سدد!!ضوءفطنقدي!ور!ه:ال!وءال!صحرلىوايات:نيالد!اليالط

،للطوفاناليهويالنموذجبينالاختلافأوجهلأهمرصديليوفيما)1(.التاريخ

الرافدين:بلادأساطيرفيونظيره

:الطوفانقرارصاحب(أ)

:الطوفانقرارصاحمبهووحدهيهوهأنَاليهويالمصدرروأيةفينجد

؟لإ؟!م+دإ،!مبلإ!ا؟؟*؟،6!.نجيما؟لإ؟!!+!ء!+،+إ+6*!م111،

الأرضبىوجه.عنأمح!:الربفقال:؟نيماول،!ألالاأبا+؟ءلمابا+؟؟اء+ل!6ء!؟!

فيأمَّا7(.:)تبهوين.6السماء"وطيورودباباتبهائممعالإنسان.حعلقتهالذيالإنسان

)نجنتو(الإلهةبكاء:الطوفافيقرارحولالاَلهةبينانقساماَنجد،-الرافدينبلادأساطير

مساعدةفيينعكر)انكي!وهاهو،الطوفانبأمرعلمعنعبعدماالبشر.بنيعاعالولادةإلهة

قرارحولالاَلهةمجمعوعانقساماتحدوثيبينالذيالأمر،الإنسانيالمجتمع

-ع)2(.الطوفان

:الطوفانعنوالإعلانمنالتحذيروسيلة)ب(

:مباشرةالطوفانمننوحبتحذيراليهويالمصدرروايةفيتعهوهيقوم

!،لافى6!!ةْأ،!6+ل!،!م؟1!+ال!يا6،ي!م!م،ر.فىكم-+لا+اني6ألا!،3)!ا،،ثتا1

سبعةبعد-.لأيْىيم*+يم+:فىإ،ءلإ!الإلبما،؟،6لإنجيماا!؟،+ابر،لإ+أيخم؟،؟اير،ير+ا

قائمبهلالأرضوجهعنوأمحو،ليلةوأربعينيوماَأربعينالأرصْعلىأمطرأيضاَأيام

بينسراًالطوفانعنلإعلانايظلالرافرعينبلادأساطيرفيأمَّا(740:)تكوين"عملته

البابلي،النعصفي-)أيا(والإله،السومريالنصرعفي)انكي(الإلهيقومحتىالاَلهة،

6،+-711ا+الألاش6أ+،أ!ألا7ار+ول+أللاللأ،ول66166!مأ،أ6"للا063لأ،66!7ا!دالأ.لا.ه،):!م(1)

،201-101لا"دللأ!616:6!رللأ،08لا"،أ649،ة61اللا،6،لا"يتغ01163،3

Bernard .W Anderson: ,41p Robert .H Pfeiffer: ,161p Julius .A Bewer: ,75p Some Notes

.onGenesis- Ibid

.186ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السوإحفراس2()

020.،(U.Cassuto: part(II
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اللغويكلوالدلص!اتالدينيق9التا!يخي!ال!ضا!النفيدااس!:التو"ةفيالي!و!ال!صد)

البابلىالنصفىو)أتنابشتيم(،السومريالنصفي)زيوسودرا(الطوفانبطلبتحذير

)1(.الطوفانسرعنالكشففيتم،الحلمفيظهورهخلالمن

:لطوفاناقرارتبرير)!(

:الطوفانلقرارأسا!يكمبروالأخلاقيةالعلةعلللطوفاناليهويةالروايةتؤكد

؟،أه:لإأ؟لا؟7اأ3ب3.+فبهـأ3ابم6إلإإير)؟؟؟لما؟ث!؟!؟ببما!؟؟7لإ؟616إإ،؟"11

شريرهوإنماقلبهأفكارتصوركلوأنَ،الأرضفىكثرقدالإنسانشرأنَالربورأى

الرافدينبلادأساطيرفيالطوفانقراريأتيحينفي)2(.-8(ا6:)تكوينيوم"كل

وجلبةِضوضاءمنأحدثواع!+ماالبشرلبنيعقاباًالقرارجاءفقدتعسفياَ.قراراَ

)أتراحاسيس()3(.أسطورةوفيللطوفانالسومريالنصفيوردكما،الاَلهةأزعجت

التعرضدونللقرار،الأخلاقيةللعلةتلميحاَللطوفانالبابليالنصفييرىمنوهناك

صاحب)انليل(،الإلهيخاطب)أيا(الإلههوفهاالقرار:لهذامباشرِكسببِلذكرها

كيلاتهملهولايفنيلاكيامِهله...اثمهُوالاَثِمُذَنْبَهُالمذنبُاحَمَل1َقائلاَ:الطوفانقرار

ا)4(.يفسدا

مكانإلىيتوجهالملككانحيثقراراتهلمعرفةبالإلهالمباشرةالاتصالوسيلةهوقديماَالحلمكان)-ا!

العراقيونوكان.أحلامهفيالإلهلهيظهرقدوعندئذِبعدهاويناميصليثمالضحيةويقدمليلاَالعبادة

ينزلوحيفياملاَمقدسمكانفيالليليقضوابانالاَلهةهدييثمدونالخصوصوجهعلىقدي!اَ

التفاصيلمنلمزيد.الآلهةقراراتعلىللتعرفسيوعاَالوسائلأكثرهوالحلمكانحيثالحلمفيعليهم

انظر:

جامعة،الآدابكليةبحوثمجلة،القديمالعراقفيوالحربالدين-بينالارتباط:اللّهلصعدعليد.محمد

.ههص،991-،الثانيالعدد،المنوفية

39.(2(:.U Cassuto: part(II)
.(3 Ibid:)91p

،186ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الاْولىالعقلمغامرة:السواحفراس(4)

:U.Cassuto),اه.و part (II
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ال!افدي!بلادتلاثاضوءفينقدي!)ؤي!:الي!و؟ال!صح!اوايلت:الثافيالباب

:الطوفانمدة(د)

ابتدأتثم،وليلةًيومأأربعينللطوفاناليهويةالروايةحسباالطوفاناستمرلقد

الطوفانبدءبينالفاصلةالأزمنةوبجمعيوماَ.وخمسينمائةبعدبالتناقصالمياه

أمَّا.كاملةِسنةِحواليإلىإجمالاالطوفانمدهتصل،السفينةمنمعهومننوحوخروج

أيةنجدلاللطوفانالبابليالنصففينحتلف:فالأمر،الرافدينبلادأساطيرفي

النصاكتفىبل،-اليفويةالروايةفيإليهاأشرناالتي،الزمنيةالفواصلحولتفاصيل

النصفيالأمروكذلك.ليالِأيامِْوسبعلسبعةالطوفاناستمرارإلىبالإسارةالبأبلي

الطوفانْفمدةوبالتالي.ليالِوستأياملستةالطوفاناست!رحيث،للطوفانالسومري

اليهوية)1(.الروايةْفيمنهابكثيىأقلالرا!دينبلادأساطيرخلال

:الطوفانبعدالطيورإرسال)هـ(

فتراتجملىمراتثلاثالحمامةثم،الغراببإرسالنوحقاماليهويةالروايةوفق

أرسلْالطوفانبطلأنَّوردالر)فدين،3بلادأساطيرفيبينما.أيامسبعةإلىوصلت

لمكما.محددةِعْيرمتقطعةمتراتِعلىالجرابوأخيراَالخطا!،طائرثمأولاَ،الحمامة

منأيفياليهويالنص.فىنوححمامةبهأمسكتالذيالزيتونلغصنإشارةِأيةترد

)2(س.الطوفانحولالرافدينبلادنصوص

اليهوى:المصدررواياتفىالرافدينبلادأساطيرأثر(د)

يروندائماًتجعلهموالتي،اليهويالمصدركُتَّابعندالتاريخلاهوتيةمنانطلاقاَ

يأتبنيإليهمبالنسبةالسهلمنكان،الأحداثساحةعلىالتطوردائميهوهفعل

.91صا،الرافدينوبلادسوريا،لأسطورةافىدراسة،لأولىاالعقلمغامرة:السواحفراس(1)

ا.-9اصص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس)2(

291.
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اللغوتالس!لت9التا!خهـوالد!ال!ال!ضا!فيح!اس!4:التواافياله!و؟ال!صدا

تاريخيتها)1(.أوبأسطوريتهاالاكتراثدود!،ببعضبعضهاالأحدأثلربطقصص

فياليهويالمصدرقصصخلالخصوصاَاليهويالمصدركُتَّابوقعوبذلك

السلبيةالنواحيببعضالتأثرمشكلةفيالتكوينسفرمن11()ا-الأصحاحات

قبلللعبريينالأصليالموطنكانتإنهاوبخاصةتحديداَ،الرافدينبلادفيللأساطير

تأثرمظاهراهمرصدعلىيننفيماوسنعملفلسطنِ)2(.إلىأورمنإبراهيمنزوح

التالية:النقاطإطارفىالرافدينبلادبأساطيراليهويالمصدرروايات

ممْهولرمرميالإل!هيةاولا

فلكفيتدوريهوهوملامحأوصافنجداليهويالمصدررواياتخلالمن

لهماكلفىاليهويالمصدررواياتسادتالتيالأنثروبومورفية،التجسيديةالرؤية

الفعللتقريبمحاولةفى،الإلهبأنسنةاليهويالمصدركُتَّابقامحشابيهوه)3(.صلة

البابفيتفصيلاَللإلهالتجسيديةللرؤيةنتعرضوسوف03الإنسانيالإدراكإلىالإلهي

الدراسة.هذهمنالرابع

اليهويالمصدررواياتفيالرافدينبلادأساطيرتأثيرملامحمناَخرملمحٌوثمة

:صراعفيمعهموالدخولالبشر،منالآلهةغ!يرةفىيتمثلالإلوهية،بمفهوميتعلقفيما

؟ببما3لا!77ا+إأ776أ-إنجلأثاجمبم3إلأبنلا61أفىلأييما+6ثاأإ؟ابمثبن؟7663ث!6!7؟أ11

الخيرعارفاَمناكواحدِصارقدالإئسالىْذاهو:يهوهوقال؟ه:)لأْإ؟"أ؟ير؟؟؟""ه

وهذا22(.3:)تكوينأيضاَ"الحياةشجرةمنويأخذيدهيمدلعلهوالاَنوالشر،

فيبهااليهويالمصدروتأثر،الآلهةتعددفكرةإلىكذلكيشيرالأسطوريالمنحى

طوععنيخرجلمنالمألوفةالميثولوجيةالأفكارمنتعدبالطردالعقابوفكرة.رواياته

J.:1)أكاا.4 Alberto. Soggin: 1p1,5 John .DPayne)
36،ص،القديمالبهدأسفارإلىنقديمدخل:حسنخليفةد.محمد2()

ed:أول.4 kelloggكا:Dr

،22صا،التوراةمصادرنظريةضوءفينقديةرؤية،ودياتهمالاَباءتاريخ:هويديمحمودد.أحمد)3(

.Julius .A Bewer: ,77p .S .R Driver: ,121-012 .M .H Segal: 29p
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اللافديذبلادتراثضوءفينقدقياؤي!:اليصوجما9ال!صدورايات:الثافيالباب

فيالحديثيتمححِثما7.:أأوتكوين4ا-6:تكوينفيوردماومنهاالاَلهة)1(.

الأفكارمنوهىالآلهةبأنصافيُعرفماأوالاَلهةأبناءعنأ-64:تكوين

)2(.الأسطوريينالعمالقةأولئكعنالحديثبهأالمقصودربماوالتي،العالميةالميثولوجية

بصيغةالرافدينبلاد!أالآلهةمجتمعفييحدثكانماتشبهبلغةِيهوهيتحدثحينفي

يعنيلااددّه()أبناءتعبيرأنَّيرى"كاسوتو"ولكن7(.:3/2211:)تكوينالجمع

ماوهذا)3(الربخدمةعل.يقومالذىالملائكةمجتمعإلممايشيربلالاَلهة،تعدد

"؟إ"لفظإلىوالإشارةاليهويللمصدرالصريحالنصظلفىقبولهيمكنلا

اليهويالمصدركُتَابجهاتأثرأخرىفكزةوهناك2(.:6)تكوين"الدّهأبناء؟"!:؟؟أْ

سوىليحرالطوفانقرارعلىيهوهفندمالاَلهة،ندبمفكزةوهيألاالرافدينبلادمن

)"(.للطوفانالسومريالنصفيالكبيرالطوفانعقب)عشتار(لندمانعكاحر

والخلودالمعرفةفكرتاثانيأً:

اليهويالمصدركُتاببهاتأيرالتيالأفكارأهممنوالخلودالمعرفةفكرتاتعد

أنَرأتالرافدينبلادأساطيرفإنَالمعرفةفكرةإلىوبالنسبة.الرافدينبلادبأسأطير

وفي(.)ْوالمعرفةالحكمةمنالإنسأننهلأنإلمماأدَّى)كينجو(الإلهبدمالطينخلط

.أ!االا،5،6:لإ؟6(1)

ول!.ول!:)2(

ث!)،6للأ6فىث!76اول66)77ا666+فىا،اث!6ء7اد،113لا+3دذدث!36،'371،؟6!ر7:رث!61ة3!مر)3(

.أو66

4002(.mikranet. cet. ac. ,)li Cited in October!أ.سثح!:ممدU)

انظر:السماء(،)سيدةأي)أنينا(يسمونهاالسومريونوكانوأكد،سومرآلهةأهممنتقبرعثتار:)4(

وبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الاْولىالعقلمغامرة:السواحفراس226؟ص:موسكاتيسبتينو

ص،الرافدين

.83ص،الأولالجزء(،)التورأةالقديمالعهدفيالفلكلور:فريزجيمس)5(

.SumerianMythology FAQ: Ibid
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اللغوي!والس!اتوالدينيهالتا!يخدال!ضامي!فيدلىاس!:التو!اةفياليو!ال!صدلم

للحصولالإنسانوسيلةهىوالشرالخيرمعرفةشجرةكانتاليهويالمصدررواية

وانكيدوجلجاميشملحمةفيذكرهاوردالشجرةوفكرة.والمعرفةالحكمةهذهعلى

منقسمينعلىتشتملالشجرةوكانتحولها،تحومالحيةكانتحيث،السفليوالعالم

فكرةأنَّكما)آنو()1(.الإلهإلىيرمزوالأيسر)أيا(الإلهإلممايرمزمنهاالأيمن:الفاكهة

الرافدين،بلادسيمالا،القديمالأدنىالشرقمجتمعاتسادتالتيالأفكارمنالخلود

الخلود)2(.عنوبحثهجلجاميشملحمةفيصدىلهاونجد

الزراعى-واالرعوي-ابينالصراثالثاً:

قامحيث.\(6:\-4)تكوينوهابيلىقابيلقصةفيالفكرةلهذهصدكمانجد

الزراعيالمجتمعبينالتوترذلكويعكس!،الراعي)هابيل(بقتل)الفلاح(قابيل

)3(.الرأفدينبلادفيسيمالا،القديمةالمجتمعاتفيالرعويوالمجتمع

واللعنةالبركةفكرتا:رابعاَ

واللعنة،البركةفكرتا،القديمالأدنىالشرقمجتمعاتسادتالتيالأفكارمن

قوىتثيرأنشأنهامنمعينةكلماتبأنَالقدماءأَمنحيثالرأفدين)"(.بلادسيماالا

زادوإن.حدثمهماتبعاتهامنالتخلصيمكنلاالتي،واللعنةالبركةتحققخفية

(1.Richard Shand:Ibid)
وديع؟162ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس)2(

،701ص:فريزرجيم!،56ص،موسكاتيسبتينو33؟-6321ص:بشور

.James king west: 69-59pp

وديع263؟ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسةالاْولى،العقلمغامرة:السواح)3(فراس

7ر"54،15هصبئمور: 0،613 :U1-lxلا76اول66؟77ا66376لأ"،76ا!غلا+"3"+3+فى361؟،أ"ا

أ.589ك!،،6للأ63

.4002URL: www. mikranet. cet. ac. i1,) Cited inOctober)

،1114لا:أأللأللأ166فى(4)

.Bernard.W Anderson:,178p Julius.A Bewer:,67p Mark Schumacher: Ibid
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اللافدي!طاداثتاضوءفينقد!اؤي!:الي!و!ال!صدلماواطت:الثانياليالها

السابقالفصلفيذكرناكماالقوميالبعدالفكرتينهاتينعلىاليهويالمصدر

1()1(.52ا-15)الصفحات

متفرقةأفكارخامسأَ:

أنهاسيمالا،قديمأصلذاتاليهويالمصدرفيوردتالتيالأفكاربعضهناك

تلكالأفكارهذهمنالرادين.بلادمجتمعاتفيسادتالتيالصوربعضتعكس

نجدثحا.والولادةالحملفيالمرأةاَلامعن(:316)تكويقفيوردتالتيالفكرة

آلمهاكالمرأةعشتاراصرخت1حين،جلجاميشملحمةفيالفكرةلهذهصدى

منذلكغيرإلمماالخلود!3(الإنسانفقدانعنومسؤوليتهاالحيةوفكرةا)2(االمخاض

الرافدين،بلادفيالأسطوريةالنماذجمنالعديدمعمشتركاَقاسماَتعدالتيالأفكار

البشركراهيةوفكرة21-24(2:)تكوينالجنسيةالرغبةأصلتعليلفكرة:مثل

(91ا-37:)تكوينالنساءعضدالمخاضآلاموتفسير(ا:ه3)تكوينللحية

إطارتحتيدخلالذيالأمرإلخ)"(..البشر.وفناءالموتوعلةالملابساستخداموعلة

(.)ْالتعليليةالأسطورةأو"الأصلأسطورة11

(1,James king west:,89p .M .H Segal:,79p Bernard .W Anderson:)174p
.43صالمجيد:عبدبحرد.محمد؟534ص:لوروديع2()

.534ص،الرافدينوبلادسوريا،الاْسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:السواحفراس)3(

(4 .U Cassuto: part ,)I(,913p Barry .W Holtz:,56-55pp Bernard .W Anderson:,167pJames)
.kingwest: 86p

العقلمغامرة:السواحفراس23؟ص،اليهوديةالديانةتاريخ:ح!منخليفةمحمدد.،706691:دا"يا؟"5()

.6ص:قاسمعبدهد.قاسم؟1-134ص،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الاْولى
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الثالقالباب

اليهويما"المصدرجمهإسرائيلبنيتار!"

http://kotob.has.it



-

http://kotob.has.it



ايرألاالفط

إدلبد(بنيلئالىيننالئب)الئ!ر

لقهيل

منطويلةفترةَيغطيأنهوجدنااليهوي،المصذزقصصاستعراضخلال!من

)عليهموسىعصربعدماإلمماوصولاَ،عدنوجنةالإنسانخلقبقصةبدءاَ،الأحداث

تجنباليهويالمصدركُتَّابْاستطاعوبذلب.كنعانأرضإلمماوالدخول(السلام

الأمر،الخروجوقصصالاَباءقصصبينوالربط،قصضهاستمراريةفيفجوةحدوث

السببأنَّ".سيجال+صم11ويرىوالكهنوتى)1(.الإلوهيميالمصدرانيفتقدهالذي

كفكرةالعهد-فكرةعلىاليهويالمصدرتركيزسببهيكونقدالاستمراريةهذهفي

وجهعلىالإسرائيليوالتاريخ،عامبشكلالعالميالتاريخإلىبالنسبةومحوريةأساسية

Markشوماخز")nءأ(*و"مارك317)"6"هوفمان"يائيرويضيف)2(.الخصوص

Shumacher)الحاقيالإلهوفكرةالعهذفكرةبيرْالدائمالازتباطأنَدْلك،على

نأيمكنالذيالأمر،الإلهيالفعللإظهارتاريخاَالتاريخمنجعل،لجماعتهوالراعي

هذافيالدراسةوتقوم)3(.اليهويالمصدرقصصاستمراريةأسبابمنآخرسبباَنعده

التالية:النقاط3.إطارفيللتاريخاليهويالتصورعرضعلىالفصل

للتاريخ.كمصدر()التوراةالدينتيالنصعلالاعتمادإسكالية(أ)

التاريخ.قبلماأحداث)ب(

202-صص،التوراةمصادرنظريةضوءفينقديةروْيةودبانتهم،الاَباء:تأريخهويديمحمودد.احمد)1(

.302

(y)112لا،ك!76اء766ا3فى6،5ءث!الم+013ث!،ذ716ا6فىأ+516ء:لأ،65لافى6ل!ء.

.701ص:سمقاعبدهقاسم.د؟61"لأ،لأ66بت!7اأر+فىلأقغ66"تلأ!6"+لا6:أيتغ66316"لأ3()
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اللغوي!والس!اتوالديني!التاايخيكلال!ضامي!فيد)اس!:ةالتو)1في3االي!وال!صدلى

.ءلاَبااري!تاجى()

مصر.منالخروجوأحداثإسرائيلبنو(د)

.القضاة-يشوع)هـ(

:.للتاركمصدرالدينىالنصعلىالاعتمادإشكالية(أ)

تاريخياَوصفأتعرضوالتي،الخصوصوجهعلىالتوراةالدينيبالنصنقصد

أصلذاتطبيعةلهمامعتاريخيةطبيعةلهمايندمجالوصفهذاإطاروفيمتتابعأ،

الروايةتحقيقأجلمنالتاريخيالوصفيأتِلمالإطارهذاوفيفلكوري)1(.أوشعبي

حفطيفسرسبباًنعدهأنقديمكنالذيالأمر،الدينيالدافعأجلمنبل،التاريخية

قدالذيالتاريخيالحدثلذكرالتعرضفمع)2(.الإسرائيليةالذاكرةفيالتراثهذأ

نلاحظ،حقيقيتاريخاستخلاصفيعليهاالاعتماديمكن،تاريخيةنواةعلىيشتمل

معالحالهىمثلما)3(،الخرافةأوالأسطورةحدإلىيصلقدشعبياَخرلتراثدمجاَ

بالتاربجالدينأختلاطمسألةأثارتوقد)4(.التكوينسفرمنالأولىالأصحاحات

النصيسردهكماالحدثتاريخيةمدىعنالحديثعندخصوصاًالعلماء،بينخلافاَ

،التوراةسيمالا،القديمالعهدنصفيجاءماأنَّكويفمان"ايحزقيال1فيرى:الديني

منوهناك(.)ْالدينيالنصبهجاءماكليقبلفهووبالتاليحقيقياَتاريخياَسنداًيُعتبر

وأ،التوراةفيجاءماورفضواو"هـ.جونكل"،اماير"1:أمثال،الرأىهذاعارض

.،311لا،.؟،611:(1)

.ر2االا.؟6116:،(2)

رراالا:لهـأة)3(

للأ!.:للأه(4)

(5)OW:6أ++أ)6،ااة76ا3!ء،ث!؟6للا6أ++أ؟116:أ"67،0لا؟ولح5666لأ،42االا oil6!؟ث!ل،

ث!+6ألا:316ءأ6"،6،رلماالا،9691،+،3ث!3611،116،15ألالا+6،أأأ-لهـألهـأ1،33.6.3+:لا3

1111لا،ث!76اول6+أروللا3!،66لأء
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الي!ويماال!صدافيالسراليلبنطتا!لنغ:الثالثالبالا

هذاأصحابيرىحيثعليها)1(.التعويليمكنتاريخيةقيمةأيةفيهيرواولم،معطمه

أمدِمنذمتناقلشعبيأدبإلىتعودمادتهاالتوراةمنهااستقتالتيالمصادرأنًالرأى

مدرسة)أومحررينِمجردوالإلوهيمياليهويالمصدريناعتارإلممابهمحداممابعيد،

كونهماعنالبعدكلويبعدان،الأصولمختلفةشعبيةوحكاياتلأساطير(محررين

منثالثفريقٌهناكالرأيينكلاوبين)2(.القديمةبإسرائيليعرفمالماضىِمؤرخينِ

التوراةفيوردتالتيللأحداثتاريخيةنواةوجوديستبعدلا""إيسفلتمثلالعلماء،

التاريخ،بعضعلىالحصولفيعليهاالاعتماديمكن،لإسرائيلالأولىالبدأياتحول

عنالمرءيتساءلوعندما)3(.التاريخيةالحقيقةبعضإلىللوصولكبدايةاستخدأمهاأو

إلمرائيلبدايات،.حولالتوراةفيوردماسيمالا،القكيمالعهدفيوردماتاريخيةمدى

البدايأتلهذهالقديمةالأجيا.لتصورهناالديمْيالنصيعكسمدىأىوإلىتحديداً،

والغموضالصعوبةمدىيدرك،أنسابوسلاسلوطقوسوقوانينأحدأثمن

عندماخصوصاَ،الحديثالمؤرخلهيتعرضعندماالدينيبالنصيحيطقدالذي

مأمكتوبةكانتالدينيالنصنكاتبعليهااعتمدالتيالمصادرهلالمرء:يتساءل

الدينيةوالاجتماعيةالسياسيةبالظروفملماَالكاتبهذاكانمدىأىوإلى؟شفهية

؟)4(الدينيالنصيتناولهاالتيللفترة

حيثمنمنهجيةصعوبةيوأجهقدالحديثالعصر0فيالمؤرخفإنَذلكعلبناءَ

وأ،-التوراةلنصالعاديبألقارئبالنافما،الغرضلهذايستخدمهاالتيالمصادرنوعية

سيمالا،المؤرخأمامفقطالمتاحهوالدينيالنصكانلقد.عامبشكلالدينيللنص

والوقوفبمهمتهالمؤرخقيامعلىكثيراًساعدتالتي،الحديثةالأثريةالاكتشافاتقبل

.طومسون:لتوماس،أأاالأ،لأ66ء7اث!ءأر+66603ءلأك!+6لا123166:ك!،2566،االا6.)،611:)1(

.12ص

.13ص:.طومونلتوماس2()

.11االا،ث!76اول6ر+أالمدث!!6،6ءلأ!ث!6لأ،:أول66316ث!1152،6لا:6116ثا.41،6ص:بقالسالمرجعا3()

.1142لا:؟،611.،(4)
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اللغوي!والس!اتالدينيكل9النماريخي!ال!ضافيفيد"س!4:التهـاافيالي!وولال!صدا

التيالأمورومن)1(.التوراةفيوردبمامقارنةالصحةإلىأقربتاريخيةرؤيةعلى

"أفراهاميرىحسبما،للتاريخكمصدرالدينيالنصعلىالاعتمادإشكاليةمنعمَّقت

العملياتمنبسلسلةمرَّأنبعدتاريخيأوسُلسلجُمعقدالتوراقيالنتاجأنَّ"،ملمات

)2(.إسرائيليقوميأساسإلممااستناداَوتهذيبهودمجهالتراثوغربلةانتقاءمنالمتواصلة

المدرسةنظريةأبرزهامن،النظرياتمنوالعديدالعديدألاَراءهذهأفرزتلقد

11،نوتو"مارتنأ.ألت"11منكلعندلهاتعبيرأحسنوجدتوالتي،الميثولوجية

بنيبأسباط،المثالسبيلعلى،التكوينسفرفيجاءلماصلةأيةوجوداستبعدتوالتي

هذهاستبعدتكما)3(.كنعانأرضإلىالدخولقبلالمشتركومصيرهم،إسرائيل

أصحابرأىفيالأمرإنَبل،لكنغانعسكريغزوحدوثحولجاءماكلالمدرسة

القبائلكعادةالرعيمواسمفيالتسللمنموجاتمجردكونهيتعدَلم،المدرسةهذه

المدرسةهذهإنَبها،نخرجانيمكنالتيالقولوخلاصةالعصور)"(.كلفيالرعوية

(.)ْاختلاقسوىليسالقضاةعصرحتىالدينيالنصفيوردكماالتاريخترى

وكماعموماَ،الدينيالنصيسردهكماالتاريخفهمفيالصعوبةنردأنولمكن

بنيعندبالتاريخالديناختلاطمسألةإلمما،الخصوصوجهعلىالتوراتيالنصيسرده

المؤرخوأصبحبلالاَخر،دونأحدهمافهمالصعبمنمعهايصبحلدرجة،إسرائيل

الذيالتارلخأصبحفقددينياً)6(ةتفسيراًالتاريختفسيرنطاقعنيخرجلااليهودي

وليسدينيأساسعلىتفسيرهيتممقدساً،تاريخاَ،التوراةسيمالا،القديمالعهديسرده

التاريخساحةفيالإلهيالنشاطعلىالتركيزإلىإلاَّيهدفولا.منهالتحققبغرض

.ر114لا:!،6+31لا)ولول566"فى(1)

.1151لا'0]31:11"أ،Y"34:لهـأه(2)

.ر5االا:635،أ*لأ؟!مول6630لا(3)

.و116لا:لهـأة(4)

.للأه:ل!أه(5)

،اهص،اليههوديةالديانةتاريخ:حنخليفةمحمدد.)6(
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الي!وط9ال!صدفياسراليلبنيتاايحغ:الثالثالياب

منالغرضاختلفوبالتالي)1(.الخصوصوجهعلىالإسرائيليوالتاريلخعموماَ،

الاَثار.وعلماءالمؤرخينرؤيةحسبعنه،الدينيللنصالدينيةالرؤيةحسبالتاريخ

ونصبالتاريخإلىفينظرالدينيةالقوميةفكرة.الأولغرضهكمئال،اليهويفالمصدر

لجماعةالقوميالتاريلخفيدورهوفاعليةبيهوهالإسرائيليالإيمانتعميقغايةعينيه

الماضي،فيوقعتالتيالتارنِحيةالحادئةالدينيالنصهدفيكونلاوهكذاالعهد)2(.

الحدثوجماعةإلهديناميكيةعلىالضوءتسليطهدفهبل،التاريخعلماءيهتمكما

القوفيالبعدأفيَّكماا)3(.اللتاريخالدينيالتفسير11عليهيُطلقالذيالأمرالتأريحْي،

أوردهما!.كلتاميشكلالوثبىقالممكن-غيرمنجعلالقديمالعهدلْصفيالوأصْح

تاريخية.أحداثمن

التارقبلأحداثصيهتما

صنحاحالط،افيعبيهاْاشتملتالتيالأحداثتلك،التاربحْقبلمابأحداثيُقصد

وأبناءوهابيلقابيلوليواياتالخلقأحدافيمنفيهاوماْ،التكوينسفرمن(1-11)

بابل.برجروايةوأخيراَكنعانعلىلنوحالشهيرةواللعنة7والطوفانالناسوبنأتالثه

التاريحْإطإر!تأتبأئهالى.-اليهويالمصدرإلمابالنسبةالأحداثهدْهأهميةوتكمن

تاريخ"مقسبقهْبماالعهدنججماغةالخاص؟لتاريخأحداثربطعلىللعملاليهوي،

العهد.لجماعةابتاريحْىِ.لتعميقْالوجود،محأولة!2ودْلك)4(للانسانيةالأولمماالبدايات

يتمثل،ابيهويالمصدرهد!إلىبألنسببةمهموظيفيدوردْاتالأحداث5هدْأنَّأني

بتاريخالمبكر،شكلهفْيالبشريوالتأريخ،البشريةقبلماتاريخربطعلالعملفي

(1.James King West:,04p Bernard .W Anderson:,5p)24p
(2.James King West:,04p Bernard .W Anderson:)164p

ومناهجتفسيرهومذاهبوكتابتهالتاريخمأهيةفيدراسةوالتاْريخ،التاريخ:مهرانبيوميد.محمد)3(

محمودد.أحمدحسنخليفةد.محمد28؟صالإسكنهدرية،،الجامعيةالمعرفةدار2991،فيه،البحث

.227ص،القديمالعهدنقداتجاهات:هويدي

(4.Bernard .W Anderson:)167p
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اللغوي!الس!ات9الد!ي!9التا!خقال!ضا!نفيد"س!:التو"ةفياليوجماال!صدلى

إلىبالنسبةفالتاريخاليهوي)1(.المصدركُنعابمنظورمن،إسرائيلبنيالعهد،جماعة

ويجرى،يهوهتأثيروقوةخصوصيةمنفعاليتهاتستمد،واحدةوحدةاليهويالمصدر

عمقاًيضفيمما)2(الأولىبداياتهمنذالإنسانيالتاريخيشملأوسعإطارفيكلهذلك

التاريخقبلماأحداثكانتذلكعلىبناءَالمصدر.عندالإسرأئيليالتاريلخعلىأكبر

جماعةتاريخفيالدخولقبلاليهوي،المصدركُتَّابإلممابالنسبة،للغايةضرورية

العهد)3(.

علىحولهاالعلماءاختلففقد،التاريخقبلمالأحداثالتاريخيةالقيمةوحول

كونهاتتعدلاالأحداثهذهأنَّ"السواحافراس1فيرى.التوراةأوردتهاالتيالصورة

يأيتمثلالوحيددورهاع،تاريخيةحقائقأيهمنتخلو،أسطوريةميثولوجيةمقدمةمجرد

بالتهويلاتالاَخرهوالملىءالاَباء،قصعصفيالدخولقبلكتمهيدضروريةأنها

الإطلاقعلىيمكنلاآَنه"باروناشالوما:أمثألاَخرون،يرىحينفي)4(.والمبالنعة

إلمماتعودالأحداثهذهأنَإلىوذهببلالأحدأث،لهذهالتاريخيةالقيمةمنالتقليل

الأديانتاريخمدرسةأصحابويأتي(.لها)ْالرافدينيالأصلمنبكثيرأقدممصدر

،خيالمحضالتكوينسفرقصصمعظمإنَّويقولونو"هـ.جونكل"اماير"1:أمثال

من،يفسرونهوكيفالتاريخ:جاويدجريآلبانc)3"134ألاأ:3663"يتغ،ألا"و11:'10ألا+1()

المصريةالهيثة،الثالثةالطبعةجاويد،تبرفيقالعزيز.عبدترجمة،الأولالجزء،توينبيإلىكنفوشيوس

.1-60180ص:داسمعبذهد.داسم؟152ص،6991،للكمابالعامه

-202ص،التوراةمصادرنظريةضوءفينقديةرؤية،وديانتهمالاَباءتاريخ:هويديمحمودد.احمد)2!

30203-

.J.Alberto Soggin:114p, Bernard .W Anderson:167-166p
،802ص،القديمة()الساميةالعربيةالثمعوبعندوالحضارىالتاريخيالتفكير:حسنخليفةد.محمد)3(

,Bernard.W Anderson:,173p James King West:,67p101p

التاريخيةالحقائقمزانفيالصليبيكمالنظرية،القديمالأدنىوالشرقالتوراياالحدث:السواحفراس(4)

.791ص0002c،دمثق،الدينعلاءدار،لاَثاريةوا

6،5أ1دلأللأ؟أة(5) : iلا"ء،1166،3"ءهالألا+760،6ا6ء7،لا)6،للألاهللأ؟61!6!أ+،+6،6637ألا

.4411،لأأ069
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الي!وبراال!صدافياسراليلبنبتا!يحع:الثالثالباب

اليهويوالمصدرين،التوراةمؤلفيفأعتبروا)1(بصلةالتاريخيةالحقيقةإلىيمتلا

شعبيةوحكاياتلأساطيرومحررينجامعينمجرد،الخصوصوجهعلىوالإلوهيمي

ابرنارد1أمَّا)2(.مؤرخينأوكُتَّاباَكونهممستبعدين،الأصولومتعددةمختلفة

التاريخيالجانبعنبهاويبعد،الأحداثلهذهالدينيالجانجطعلفيركز"أندرسون

الواسعالسياقإطارفي،إسرأئيلمعجهوهتعاملاتلنالتصورجاءتأنهاويرىتماماَ،

أسطوريةفلكلورلةمادةمعتقريباَتتفقوأخها،البداياتأقدممنذالإنسانيللتارلخ

W.)".لامبرتجيرى"أندرسون"إليهذهبلماوتدعيماَ)3(.قديمة .G Lambert)َّأن

وحدَّدايلش()اينوماالبابليالعفلإلىيعودل،المثاسبيلعلىبابلبرجقصةتاريخ

E.اسبايزر")1يرىكما.م)"(.ق501:بعدماإلىالقصةهذهتاريخ .A Speiser)َأن

-8:هـأ)تكوينالشعوبقائمةفينمرودسلسلة:مثل،التكوينسفرمننماذجهنالب

إلىاستناداَالميلاد،قبلعشرالثالثالقرننهايةإلىترجعقدقديمةفترةِإلىتعود91(

(.الاَشوريين)ْالملوكأحدقصة

يلي:ماإلىنخلصالتاربخقبلماأحداثحولالعلماءآراءمنتقدمماخلالمن

إطارفيمحددبدورللقيام،التأريخقبلماأحداثتوظيفعلالتأكيدضرورةا-

أسطوريتها.أوتاريخيتهامدىعنالنظربغضاليهوي،للمصدرالقوميالهدف

فيالإنسانيالفشلتوضيحأجلمن،الأحداثلهدهالدينيالدورفيذلكيتمثل

يبررالذيالأمر،للتاريخالأولىالبداياتمنذالإلهمعإيجابيةعلاقةفيالدخول

العهد)6(.جاعةاختيارذلنبطبعد

.12ص:.طومونلتوماس(1)

.13ص:السابق2(المرجع)

(3.Bernard .W Anderson:)167p
.134اا13،1:لاء46366()

.لهـأه:(للاه)5

،051ص:ولدجري.جنلباآأيضَاو،.أو-51"لا،6"7ء7ا+لاءأر663"!لمحاقتملأ+6"لأ:6613316لأ(62)

يضَا:وأ

,Bernard.W Anderson:,168p,173p James King West:,67p101p

95%http://kotob.has.it



اللغوي!والس!اتوالدينيكليخي!التالىال!ضاط!فيدراس!:التوااةفيالي!ويماال!صدلى

الحفرياتتؤكدهاالتيتلكسيمالا،الأحداثهذهبهجاءتمابعضقبوليمكن2-

الحضاراتفيخصوصاَ،القديمالأدنىالشرقفيالحديثةالأثريةوالاكتشافات

)1(.والطوفانالخلقروأيتيحولالرافدينوبلادوالكنعانيةالمصرية

هذهنجعلفيانحصرفقدالتاريخقبلمالأحداثاليهويالمصدرتفسيرأمَّا

فيماوسلبية،الإلهيبالفعليتعلقفيماإيجابية،والدينيالتاريخيببعديها،الأحداث

علىالسيطرةفييفشل،قابيلوحتىاَدممنبدءاًفالإنسان.الإنسانيبالفعليتعلق

المطلقةالسلبيةرغمولكن.اليهويالمصدركُتَّابرؤيهَحسب،الاَثمةالشريرةإرادته

التيبلإلهالإيجابيةالصورةاليهويالمصدريقدم،التاريخهذاأحداثخلالىللإنسان

أملاَ؟الإنسانويؤيديساند،ليهويةمالرؤيةحسبدائماً،لإلهاكانبلفاعليتها،تفترلم

فيوردتالتيالأحداثنعدأنيمكنوهكذايريد)2(.ماعلىمنهالحصولفي

لمرحلةتصويراَأليهويالمصدريعرضهاكما،التكوينسفرمن(أ-ا)1الأصحاحات

إطارفياليهويالمصدرعنهاعبَّر،إنسانيةأزمةبحدوثانتهت،سلبيةتشاؤممِةتاريخية

مرةَيرجعلنوالذيالمُفتقد،الإلهيالدعماستعادةالحتميمنجعلت،عالميةرموز

)3(.اليهويالمصدركُتَّابرؤيةحسبالعهد،جماعةمعإلأَالإنسانإلىأخرى

نخبالإَلا

(:السلام)عليهإبراهيممعيهوهقطعهالذيالعهدبقصةالآباءتاريخيبدأ

؟!،7؟!م+،ا!بر؟7؟!ا؟أ!مأ!م.7ير؟ل!!برلأير7!ا!6؟!!7+!+،6!ير*أ!11

.52األأ:611لأ،.،وأيضَا،9و11لا:ر،أدللأ66للأءر(1)

بحوثمجلة"،واليهوديالإسلاميالدينيالزاثفيوهابيلاقابيل1:السلامعبدحسنأحمد)2(د.محمود

1()01العدد،المنوفيةمعةجا،لاَدابأكلية 9 39 x،رلا"،61+أد،7ا6+أهوللا؟:65لاد6!للأ37،ص،

.)115لأ،لأ76اء6الأدول:؟0!63لأ6لهـا!م

أ،6،489أدلا!لا،ك!3،6للا!66فىث!:16لا،!6فى73!مأفى7ا،أ!6666؟ألالا76اءv7'1I:6،فىر،6لا6ءللأ(3)

.،115لا

.Bernard .W Anderson: ,174-173pp .M .H Segal: 79p
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اليو؟ف!ال!ح!دااس!اليلينبتارلحع:لثالل!البللط

.+؟يرثت+،؟ا!7!يرني+!!)؟ير!؟؟73!ياأ)7أ.،ياأ77بابئك!إ.7؟!ل!6يخبمال!؟،ل!؟ا

1،!ا07++اك!+!م+نلأفى+يبربر.3؟7إ؟؟دأأ6!*7!ايرا!ير+ا+؟3،7ييرإ!+؟3+ا

مناذهب:لأبرامالربوقال:أدا!الإ!أ7إ،!إ،+إ+لإ!ا،61؟ير6د!نجيمالإ+؟!

عظيمةأمةفأجعلك،أريكالتيالأرضإلىأبيكبيتومنعشيرتكومنأرضك

فيكوتتبارك،ألعنهولاعنكمباركيكوأبارك،بركةوتكون،اسمكوأعظموأباركك

-ا:12)تكوين"لوطمعهوذهبالربلهقالكماأبرامفذهب.الأرضقبائلجميع

أورمناليهويالنصروايةحسياجاءالذي،إبراهيممعالبدايةفكانتأ(.4

اسبايزر"1يرى:لإبراهيمالأصليبالموطنيتعلقوفيما28()1(.؟اا)تكوينالكلدانيين

وبالتالي)2(الأولىغربتهأرضكانتبل،لإبراهيمالأ!ليالموطنهىليستأورأنَّ

،إسحاقمعوجرار،إبراهيممعمصرمثلمثلهاسبايزر،إلىبالنسبةأورفإن

اليهويالنصأوردهمامعيتعارضاسبأيزر"1يراهماولكن.يعقوبمعوحاران)"(

أءجت"+أولءأير؟!،7ءلإ؟لإ77-ير11!ا:إبراهيممعالعهدعنالحدشطعندصراحة

ويتعارض(ا:21)تكوين"أبيلثبيتومنعشيرتكومنأرضكمناذهبلإ؟،7:

با؟إ،لإيخلأ+إياء؟!لبخلير!ءأير؟بخل،!!يالإ،6لإك!،اثف،ا:نفسهإبراهيميقولهمامع

2(

*(

تنموأخذتثم،الجنوبفيمستنقعفيجزيرةعلىتقعوكانت،العراقمدنأقدممنأورمدينةتعد(

دينيةبأهميةأورمدينةوتمتعت.لهمعاصمةالسومريوناتخذها،عظيمةمدينةصارتحتىوتزدهر

عبادةانتثرتأورومن.عظيمهيكليخهالهوأقيمالقمر،اله)سين(ل!لهمركزاَكانتحيث،كبيرة

.22-ه422ص:موسكاتيسبتينوانظر.بابلأرجاءكلإلىالقمرإله

:6أرلهـألأ06676،)لا6للأ،ailللأ)6،6ألأ77إه،711!6فى73هلا76ا1+أفىلأ"6:1أ"065.لأ.لأ(

الم،اادلاrأالأ6ألالا؟666فى6،3أفىلالاهالأث!+7،ء1،62فىر،ح،دك!63313-ء666لاث!للأ،+ء6

.111ص:تيموسكاسبتينو،3أ"لا:أأللأللأ7،6163ولا"،أ؟،2،الهـأ)1!66

تارحمات.دمشقمنالثرقيالمالإلىميلا028َمسأفةعل،الفراتمنالمتفرعبليخشهرعلىتقع:حاران(

واَخرون:الملكعبدد.بطرسانظر:،التفاصيلمنلمزيد.الاسمنفستحملاليومإلىتزالولا،المدينةهذهفي

.128ص،7891،القاهرة،المقدسالكتابدار،المقدساليها!وجغرافيةقأموس
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اللغوي!والس!لتوالدينيكلالتاربخيقال!ضا!فاف!اسهدا:التولىاةفيال!وجماال!صدا

:42)تكوين"إسحاقلابنيزوجةوتأخذتذهبعشيرتيوإلمماأرضيإلممابلير"لإ؟+ا:

اسبايزر".1إليهيعهبعمايفندوهذا.(4

11و"جرسماناجونكرع"1يرىالاَباءتحولاليهويالمصدرقصصنوعيةوعن

;Gressmann)َّالذيالشعبيالقصصأنماطمننمطمجريعالقصصهذاغالبيةأن

كماالاَباءتاريخسنعرضألاَراء،هذهعنوبعيدأًاَخر)1(.إلممامكانمنالألسنتناقلته

التالية:النقاطخلالمنالحديبعةألاكتشافاتضوءفيأليهويالنصيصوره

القبلي.الفكرضوءفيللاَباءوالدينيالاجتماعيالواقعأولاً:

بالعبريين:الاباءعلاقةثانيًا:

.الخبيرو()العبيرو/-ا

بعالعبريين.الخبيرو()العبيرو/علاقة-2

القبلى:الفكرضوءفيللاَباءوالدينىالاجتماعىالوا-أولاً:

الأرضإلممارحلتهفي،الكلدانيينأورمنإبراهيمخروجاليهويالنصيصور

منبالقربعالاستقراراختارتنقلاتهطوالأنهوكيف،يهوهأوامرعلىبناءَالموعويعة

1116،بعتعتع:شكيمفينزلالموععويعةالأرضإلىإبراهيموصرعمافأولطالعدن)2(.

11مورابلوطةإلىشكيعمإلىعنرْل؟+:inألإ،أدتع6نييرتعأتعء+ادتع+؟لإ؟،لإ؟؟تع

ير؟،+-لإ،:ولبرأ؟!؟؟؟+ءنيما!إ،ب!يخ!+ااا:ذلكبعدأنتقلثم6(.:12)تكوين

(1..U Cassuto: part (II),)892p
!766لا+للا،لأ6!غ:+أرللالا66656،)لأ6ل!6هلاللأ)66"ألا6"ه+،3611د*+أفى6*11:"أفى066لهـا(2)

331 3 `- In"،لألاأ26،6ء61ء،3فى+ail5،2891؟6أ!أ6،،ء11لافى011-6ث!لمحاأ)666د6،7دألأ،

؟316أ!فى5ء6،ءلأ،لأ)7ا6،0،3ء73ا:3tأل!؟ث!76ألا،1163لا:6،5+ك!ألأء)ول760ث!فى،51و11لا

3،د6،يتغ6+316116!76ا،ول،3؟لأ6لهـا،هلا 6 ، a 6 Iلأ+،65،د!أ"،،ل!اقغ،ل!ا،لا6ول76ا3)!66د

والثرقالتوراتيالحدث:السواحفراس13،1،141:دا"6366قثمدا"6،،+دلأيتغ"فى،ددا"يت!،+636

.691ص،والاَثارلةالتأريخيةالحقائقميزانفيالصليبهيكمالنظرية،القديملأدنىا
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الي!و؟ال!صداقياس!اليلينبتا!لحغ:الثالثالباب

،لا+1()؟*+"يعبتس"زئيفويفسر8(.:12)تكوينإيل"بيتشرقيالجبلإلمما

الذين،الكنعانيينجانبإلىالعيشفييرغبْلمإبراهيمأنَّبسببجأءأنهالانتقالهذا

11يعبتسزئيف11تفسيرأنَّإلأ7َ-8()1(.12:)تكوينمورةبلوطةفيأَندْأككانوا

ذلكبعدثمالأمر.فيالكنعانيينإقحاميحاولحينط،عنصريةقوميةصبغةمنيخلولا

11الجنوبلْحومتوا-لياَارتحافيارتحل؟إلا؟+:إكا!للأا7أ؟ا!الإ؟؟!إ،؟للأ11

11،أني+كانأنهإلمماإسحاققصةفياليهويالنصطأشاروقد9(.12:)تكوين

إبراهيمموتبعدوسكن62(.:42)تكوين"الجنوبأرضفيساكناًإ+:؟إير!؟،

حسبيقعالذيب(،2:11ه)تكوينرئي"لحىبئرعند:لإ،6ْ!ا؟،6ثتلإال!!1

وبَارِد"قادشبيرْ؟؟6:أ؟،1يرا؟فلأ؟،ا6اإ11؟اوسارةهاجرقصة!اليهويالنص

فيقيم(ا:62)تكوينجزارإلىالمجاعةثناءأفىإسحاقويذهب.(ب61:41)تكوين

ملكأبيمالكوبينبينهنشبالذيالخلافبعدجرار،واديإلىينتقلأنقبلهناك

.(62:23)تكوينسبعبئرفيليقيمإسحاقينتقلوأخيراَ.(26:17)تكوينجرار

الأمر،ومنظمدائمبشكلالاَباءلازمتسمةٌالانتقالطأنَتؤكدالشواهدهذهكل

منهناكأنَّإلاَّ)2(.رعويةبيئةإلىانتمائهمحقيقةضوءفيطبيعياَاعتبارهيمكنالذى

دذهب)3(.لإبراهيمالإيمانيةللرحلةرمزأنهعلى،إبراهيممعسيمالا،التنقلهذافسر

U.)"كاسوتو" Cassuto)النحوهذاعلىإبراهيمتنقلاتأنَإلى"ساسونو"باروخ

لإممهـا،+6ول،أأث!للأ76؟7ا،أ!6!ث!للأ66أ+661ء7ا63لاثاا7اول+أ،لأ؟6،للاأ++أ؟0636:لافى!أ6لأفى2(1)

،أذفى6أ!3د+أه+ر7اأ!أءول،71)+،+36،لاء66166،؟أث!للأأذء؟76633ث!6لاأ+فىلأ7،ء،

أ.6االا،2291،']دلا+ا،116فىلا67ث!ا1+لالم!أ6

،و112لا:أألهـألهـأ6163(2)

,H..H Ben-Sasson: Ahistory of the Jewish People, Cambridge, Harvard University

.Masschusetts,English Translation,,7691 by Dvir Publishing House, Tel Aviv,33p
(r)،فى،،فىلا+؟،66لالا6)الأ316،137037)71603+7ول!لأألمحا6،لا76ول6ءاة7!أ،ك!:163؟لا6للأ

،1152لا،أ649

.H..H Ben- Sasson:33p
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اللغوي!الس!ات4والديبي!التا!بخيكلال!ضامينف!دااسص4:التولمافياليصوجماال!صدلم

ذلك)1(.بعدالغزوإلىإشارةالتنقلاتهذهأنَّأىبعد،فيماكنعانأرضلغزورمز

قدكنعانأرضأرجاءفيالتنقلاتهذهطريقعنالاَباءيكون،الرأىهذاإلىواستناداَ

تنقلاتهفيإبراهيمبهامرالتيالمحطاتأنَّسيمالا،يهوهبمساندةأيدلوجياًغزواَغزوها

)النقب(،الجنوبإلىومنهاإيلوبيتشكيمحوالمماتركزتالجنوبإلمماالشمالمن

يوضحقدمما،حارانمندتهعو7طريقفييعقوبسلكهاالتيالمحطأتنفسهاوهى

معظميرىالمقابلوفي.الرأىهذأأصحابحسب)2(التنقلاتلهذهالقوميةالدلالة

الاضطراباتنتيجةجاءت،التكوينسفرفيوردتكماالاَباء،تحركاتأنَالمؤرخين

الميلاد،قبلالثانيالألفوبدأيةالثالثالألفنهايةبينالعموهـلينظهورأحدثهاالتي

يكونقدالذيالأمروهو)3(والنزوحالهجرةعملياتبكثرةتميزتالتيالفترةوهى

النحوهذاعلىالاَباءتنقلاتأنَّيرى"كوجنامردخاى1أنَّإلاَّ.الحقيقةإلىالأقرب

داودمملكةعصروبداية،القضاةعصرنهايةفترةمعيتلاءمالمقدسةالأماكنهذهبين

إلصرائيلبنيأسلافوميراثالاستيطانأحداثذكرياتكانتعندما،وسليمان

تسيطر،المقدسةبألأماكنوصلتهمالحياةأسلوبحيثمن،كنعانأرضفيالقدامى

جميعأنَ"كوجن"إليهتوصلماتدعمالتيالأمورومن)"(.إسرائيلبنيعقولعلى

وجبليهودامملكةنطاقعنتخرجلاكانتالاَباءمعتلازمتالتيالمقدسةالأماكن

عصروبدايةالقضاةفترةفيمقدسةعبادةأماكنكانتومعظمهاوجلعاد،أفرايم

(.)ْإسرائيلبنيأسباطلاستقرارمراكزالمقدسةالأماكنهذهبعضكانكما،الملكية

.ر116لا:أألهـألهـأ661فى!1)

.33-1165لأ:11للأللأ]111(2)

الاريخيةالحقائقمزانفيالصليبيكمالنظرية،القديمالأدنىوالثرقالتوراتيالحدث:السواحفراس)3(

.591-491ص،لاَثاريةوا

.041-14أاالا:ألاأ63663يم(4)

.11141لا:للأه(5)
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الي!كلبماال!ح!دا!ااس!اليلبنبتاليذ:الثالثالباب

أليهويالنصداخلمنالاَباءمجتمعرعويةعلىتؤكدالتيالأدلةبعضهنانبولكن

مثل:،نفسه

:12)تكوينالخيمة:مثلالبدوى،المجتمعمعدأئماًتلازمتأدوأتإلىالإشارة-

زواج)قصةالآبارلذكركثيراًوالتعرض(2،6،951،،35،18/18:1،:813/

يتعرضكما26(.)تكوينأبسِمالكمعإسحاققصةوفي24(تكوينرفقةمنإسحاق

بأنهماهـاسحاقإبراهيمإلىصريجبشكلالإشارةعندالنقطةلهذهاليهويالنص

13:25)تكوينرعاةوعندهممواشيأصحاب 26: -18/ 13 ،.)vوكذلك

د.*الإ+!ا؟د!أ+لإ؟،131"إ،بربالرعىيعملونكانوايوسفإخوةأنَإلىالإشارة

12(.37:)تكوين"شكيمعندأبيهمغنمليرعواإخوئهومضى؟نيير!:!!+،؟!

فيالزراعةحاول،إسحاقمثل،بعضهمأنَإلاَّللاَباء،الرعويةالطبيعةهذهورغم

لإ؟،!نيءلإ+؟؟أ*؟نيماإ+إ،ءلإ*؟؟ا*؟لإ؟،،لإ؟+اإ،؟؟لل11:الجنوبأرض

ضعفمئةالسنةتلكفي-فأصاب،الأرضتلكفيإسحاقوزرع،+إ+:!أ؟؟؟+ا

الزراعيبالمجتمعالتأثربابمنذلكوربما12(.26:ْ)تكوين"الربوباركه

علتأكيدهمعالاستقرار،فيالاَباءرغبةإلىذلكيرداهـ.جريتس"1أنَإلاَّ.الكنعاني

مملكةذطاقفيدائماَجاءأنهالآباءانتقالفيوالغريبالاَباء)1(.لمجتمعالرعويةالطبحِعة

وقدبعد)2(.فيماائيليالإسالاستقرارأماكنوهىجلعا!،وجبلأفرايموجبليهودا

سياسيةتحركاتكانتالإطارهذافيالاَباءتحركاتبأنَّالقائلالرأىذلكيدعم

للاَباء،الدائمالترحالحالةورغماليهوي)3(.المصدركُتَابرؤيةحسب،قومية

(1)6 ،0 rما!:reinأin ، !6 6166 6 n+7،)لأ71ا+لار،65لأا36ث!7+أ716+7لأ+6رأول76ا++لا،

:6،631.للأ،2-4"لا،2،5091"7اهرلأ6+لأ!غ،366611لأ3710116د،أأللألأ76؟31،3)71ا01.ر

.واولأاأث!63،5:ول)ءلالأ+6+ه،أ40الأا

,JohnBright: Ahistory of Israel, SCM Press, LTD, London,,069172p
.141االا:JAI:)2،366(!م)

،،6ر،لهـأ!6،66176*)لهـأ56)نا6656!م11:6637للألا1636،أ)0لالا!6ء،66فى31:7ر316أألاللاتتم(3)

2،أ9أ4،،3ك!3-+)،116،فى116ألا"+6 2 "ST.
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اللغوي!والس!اتوالديني!التاايخي!ال!ضامي!فيدلمالل!4:االتولىفيالي!وطال!صد/

وضرورة،نسبهمبطهارةذاكرتهمفياحتفظوادائ!اَأنهمإلآَاليهوي،النصحسب

إسحاقزواج)قصةأبنائهمتزويجفييفكرونعندماخصوصاً،عليهالحفاظ

قومية،مسألةإلى،إسحاقسيمالاال؟بناء،زواجمسألةتحولتحيث!3-42:4تكوين

الأمروهو.جمليهالعقابتوقيعذلكلاستوجبالأبناءأحدبهيلتزململوالذيالأمر

ضياعفىوسبباً،مصريةأمهلأنَّالعهد،منإسماعياحاستبعادفيسبباَالبعضحيراهالذي

يرىكويفمان"ايحزقيال!1ولكن)1(.والدهعشيرةبناتغيرمنلزواجهعيسومنالبركة

لأنَّ،شائعةفكرةيكنلمأنهإلممايرجع،المختلطللزواجالاَباءرفضفيالأصلأنَّ

)2(.الإبادةبمفهومالأصليينالسكانمعيتعاملونكانواالغزاة

والطبيعةللاَباءالاجتماعي4لواقععلىالضوءتلقىقدالتيالأخرىالأمورومن

الشعوبمعوالأحلافالمواثيقعقدهىاليهوي،النصفيجاءكمالهم،الرعوية

إطارين:فيالنقطةهذهنركزأنويمكن،الأخرى

وما(13)تكوينولوطإبراهيمبينحدثمامثاحالاَباء:عشيرةإطارفيالموأثيق-ا

()3(.-17ابا33:)تكوينوعيسويعقوببينحدث

وأبيمالكإسحاق33(/2:ا)تكوينوأبيمالكإبراهيمالاَخرْمعالمواثيق2-

5)53-)تكوينويعقوبلابان8(/:62)تكوين 1 ، 48 ، 4 6 : r).

إلاَخر،معكانتالتيتلكخاصة،المواثيقهذهمنالثانيالنمطإلىنظرناولو

هذهفينرىأنولمكنجديد.مكانإلىالاَباءينتقلعندماتظهردائماًأنهالوجدنا

.الرعويالمجتمعفيالشائعالأمر)4(المكانسكانمنالحمايةطلبمننوعاَالمواثيق

،6،6366"+لأ3667؟هأ!لاأ7!فى661،26:036مم!ألا،25"لا:11لهـأللأ616فى،401"لا:1،فى0،6للأ(1)

.)5"2:لا31للأاك!266لا،112لا:31ر11631لاءللأ،أY"3،أ89كا،711لا6636لهـأ2

.و11لا:لأ3أللأ؟لأ62،لا(2)

.4-116لا:لا71ل!اث!662لأ3()

.3و11لا:!6+3ث!ألأول؟ول!+6د*يضَاأو،V"6:!للا(4)

661http://kotob.has.it



الي!وجماال!صدلىفياس!انيلبنيتاايخي:التالثالباب

الطرفمنكانتالمواثيقهذهبطلبالمبادرةأنَدائماَيؤكدكاناليهويالنصولكن

الاَخر.

كُتَّابصورهكما،الاجتماعيوواقعهمالآباءحول!اليهويالنصعنوبعيداً

فيعاماًالأخيرةالخمسينخلالالأثريةالاكتشافاتأسهمتفقداليهوي،المصدر

بالنصالمحدودالالتزامعنبعيدأ،المجتمعهذاطبيعةمنوالتحققالاستكشاف

ماعلىالضوءتلقيقدالتي-الاكتشافاتهذهأهمتناولسنحاوليلىوفيما.اليهوي

الاجتماعيالواقععنكشفتالتي،الحديثةالمصأدرأهمومن.اليهويالنصياجاء

ونوزي)1(.ماريألواحفي-التوراةجاءعمابعيداًللاَباء،

رىلوا!تماا

القرنمنالأولوالنصفعشرالتاسعالقرنبينماإلىالألواحهذهتاريخيعود

بداياتجوانببعضعلالضوءإلقاءفيأهميتهاوتتركزالميلاد.قبلعشرالثامن

الغربيينالساميينإلمماتنتمي"جماعاتإلمماإشاراتبهاوردتفقدالاَباء)2(.وأصول!

!!م"أفىأ:مثلبأسماءإليهايُشارجماعاتالجماعاتهذهبينومن.نحتلفةأصولذوي

كاتبإلىإشاراتالفترةهذهإلىتعودالتيالكتاباتبعض!خلالوظهرللأيتغ"؟.وبرأ

التعاملمهمتهكانتالأموريين""كاتبأو(TupsarAmurrim)عليهأُطلقخاص

إلماتنتميكانتالجماعاتهذهبأنَالافتراضيدعمالذيالأمر،الجماعاتهذهمع

و"سبايزر""ألبرايت"منكلٌذهبذلك،إلىواستناداًالأموريين)3(.جماعات

لبدايةالتأريخبضرورةالقولإلمما"ساسونو"باروخ".فوكسو"دى.ييفين"و"ش

البرونزيالعصرفترةإلىأيالميلاد،قبلالثانيالألفمنالأولالنصففيألاَباءعصر

.كاأاالا:61،،03.ث!.لأ3()

(1..U Cassuto: part (II),)292p
.(2 .H .H Ben- Sasson:,37p John Bright:)63p
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اللغوي!والس!قاوالديني!التا!لخيهال!ضا!فافيد"س!:التوااةفيالل!وطال!صدا

لا،الكلدانيينأوربلادمنالاَباءقدوميدعممااللغويةالأدلةمنوهناك)1(.الوسيط

أرامفيمعروفةوأماكنأسماءمنمشتقةوناحورتارح:مثلفأسماءوحارانأورسيما

حتى)ناحور()3(.عليهايُطلق)بلخ(واديفيتقعمهمةمدينةهناكفكان)2(النهرين

إلمماتعودالتيالنصوصأحدفيموجود)يعقوب(اسمنجد:أنفسهمالآباءأسماء

التيالنصوصأحدفي)إبراهيم(واسم"(.)1e(-Yagob)الميلادقبلعشرالثامنالقرن

(.)ثحكاكل!!لأول()ْالميلادقبلعشرالسادسالقرنإلىتعود

لواأراتنوزيا

بعدأيالميلاد،قبلع!ثروالرابععشرالخامسالقرنإلىالألواحهذهتاريخيعود

علىالضوءتلقيأنهافيالآلواحهذهأهميةوتنبع.سنة535بحوالىإبراهيمعصر

فيويتبينالميلاد)6(.قبلعشرالثامنالقرنفيحارانفيوالدينيةالاجت!اعيةالظروف

السامىالحوريالمجتمعسادتالتيوالعاداتالسلوكياتمنالعديدالألواحهذه

قبلالثالثالألفنهايةفيهجرةموجةفيالرافدينبلادشمالإلىجاء)الذيالغربى

وبعدهإبراهيمعصرفيحوريةظلتحارانأنَّإلىذلكأهميةوترجعالميلاد(

.(V)لقرون

مادةفيوردتكما،التاريخيةخلفيتهاإيضاحفيالألواحهذهتساعدالتيالأمورومن

:اليهويالمصدر

H.،رY"2:أأللاللأ616د،14االا،173"667:7!أث!؟ءلأول566ث!فى;1( .H Ben- Sasson: 31p

H..H]للأ)1!،08االا:.03،626لأ.لأ(2) Ben- Sasson:,35p John Bright:07p ،V."33K111:

هـ.اهالأ.063،62:ك!.ك!)3(

.(4 John Bright:)07p

.(5Ibid)

،17ص:نعناعهمحمود،!5االا:.61،،03ث!.ث!(6)

..H Ben- Sasson: ,93p John Bright: ,71p .U Cassuto: part (II), 992p

4 Gladstone Bratton: p3!1118،64لأ:.063،62ك!.ك!(لماعس
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الي!وجماال!صدلىفياس!اليلبنيتالىيخع:الثالثالباب

!ا،،،!ا+يرءلإا!لإ!!+؟،الإء؟،-إ*ا:أحْتهأنهاعلىلسارةإبراهيمتقديم-ا

وتحيا،بسببكخل!ليليكولىْ،أختيإنكقوليثتإيريرلأ:إ؟ني،إ؟،؟+ايري!فىا؟،

11!!*ء6:ورفقةإسحاقمعذلكوتكرار13(:12)تكوين"أجلكمننف!سي

فيذلكخلفيةفهميمكنحيت7َ(.26:)تكوين"أختيهىفقال؟أ*:!!ْ+؟،

قدسيةتفوقالأختقدسيةتجعلالتي،القديمةالحوريةالعادةتلكضوء

الحورية،السلوكياتبهذهعلمعلىكانو!وبنيهإبراهيمأنَّعلىيدل!مما)1(الزوجة

ذلكوتكرار،زوجتهوليستأختهسارةبأنَّإبراهيمادعاءيبررقدالذيالأمر

إسحاقإ.معالادعاء

Y-فيوردتكماالزواجمواثيقضوءفيتفسيرهيمكنوهاجرسارةبينحدثما

لهلتلدلزوجها؟جاريةباختيارالعاقرالزوجةتلزمكانتالتي،حمورابيقانون

إلىالجاريةترتقيلاذلكورغم،للسيدةأبناءَالجاريةهذهأبناءيصبحثمالولد،

والإله،إبراهيمجانبمنالسلبيالفعلردإلىالنظرويمكنإ2(.السيدةمرتبة

سيمالا،مقبولإمجابينحوعلىهاجرمعفعل-سارةإزاءاليهوي،النصحسب

اَنذاك)3(.السائدةوالأعرافالقوانينخالفتقدهاجركانتوإن

إ؟،6أ11!ا!!:مقابلللأولبكوريتهالثانيوبيعوعيييمو،يعقوببيندثحما3-

كانأنهعنالألواحهذهتكشف34(.:2ه)تكوين"عدسوظبيخخبزيد؟ني،!:ْ

شخصيقومالكتاباتإحدىففيالميلاد.قبلالثانيالألفبدايةفيسائداًأمرأ

.!أاالا:.62،،03ك!.(لأ1)

.U.Cassuto: part (II), 992p,Y).H .H Ben- Sasson:93p, John Bright:)71p

،)3"11:33للألهـأ]1-601،11"لا:616،د0للأ،v."45:67،0ألالأء؟تلم66!دلا،61:31,118،،03.لا.لأ3()

1636:لأ)6،للأ ، 58 "Y1الأ3اغ7:171افىلأn16أ؟+(n!لأ!3،طأ"هيتغ6"!لأللأ،لأ)6،للألأ

،3121"،أ716،289ث!الم7حمأأ763ا7+لالأا66،6+161؟6+،7+،7+،6ألأ66،5

.Fred Gladstone Bratton: 46p
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اللغوي!والس!اتالديني!9التا!يخيهال!ضا!ي!فيدلماس!:التوااففياليوجماال!صدا

للأخالبكوريةشخصيبيعأخرىوفي)1(.زيتونشجرتيمقابلبكوريتهببيع

يعدولاقانونيإطار!اسائداًكانالأمرأنَأى)2(الأغناممنثلاثةمقابلالأصغر

مؤثماً.

فيجاءتالتي،الزواجقوانينإطارفيفهمهيمكنولابانيعقوببينحدثما-4

فيالزوجةفيهتظلالزواجمنبنوعيسمحالزواجقانونكانفقد.نوزيألواح

)3(الزوجةأبيميراثفيحقأىللزوجيكونلاالحالةهذهوفيوالدها،منزل

لابانمطاردةسببتفسيرويمكنذكور.أبناءلديهالزوجحموكأنوإنخصوصاً

مااستعادةوبنيهلابانجانبمنمحاولةأنهاعلىالإطار،هذافيليعقوبوبنيه

منهم.يعقوبسلبه

أقربللاَباءالاجتماعيالواقعأنَعلىعتؤكدالتاريخيةالشواهدأنَّسبقممايتبين

بإسرائيليعرفمافترةإلىمنهاالرافدينبلادلمجتمعالمي!دقبلالثانيالألففترةإلى

القديمة.

بالعبريين:الاَباءعلاقةثانعا:

الخبيرو:لعبيرو/ا(1)

الكتاباتفي)العبيرو(ؤردتلكن،الجماعةنفسجهمايرادوالخبيروالعبيرو

خاء)"(.إلىالعينتتحولحيث)الخبيرو(،هوالاكديةالكتاباتفيلهاالمقابل،المصرية

عامالعمارنةتلرسائلاكتشافمنذالخبيرو()العبيرو/مسألةشغلتوقد

(AAA-ا)عبيرو/خبيرو(اللفظبينالكبيرالتشابهظلفيخاصةالعلماء9188(

.2االا:لأ31لهـأك!؟66ألا،أراالا:،716اد،لا(1)

،112لا:لأ7أللاأث!66ألا،1154لا:67،0أك!لا؟ولولث!663!(2)

.3؟االا:أألهـأللأ1،6163راالا:16لا73ا،لا،11601لا:16فى،06للأ3()

.64االا:667!أك!لأ؟ولول66!*فى(4)

71؟

.H .H Ben- Sasson: 93p
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اليصوبم!ال!صدافياس!انيلبنبتا!يخع:الثالثالباب

فيللاعتقادكافياًسبباًالتشابههذأاعتبارإلممابالبعضأدىالذيالأمر)عبري(واللفظ

بينعلاقةأيةوجوداَخرونينكرذلكمقابلفينفسها)1(.الجماعةعنيعبركليهماأنً

والمكانيالزمنيالحيزإلىذلكفيمستندين)عبري(واللفظ)عبيرو/خبيرو(لفظ

جماعةًليست)العبيرو/الخبيرو(جماعاتأنَّكما.اللفظينبينيفصلالذيالكبير،

منهاأكثراجشماعيةدلالة)العبيرو/الخبيرو(للفظإنَبل،واحدةأصولذاتقومية

في)عبيرو(للفظظهوروأوللها)2(.دقيقتعريفحولكثيرأالعلماءاختلف،قومية

الكلمةواستمرتالميلاد،قبلعشرالخامسالقرنمنتصففيكان،المصريةالكتابات

لأحدرسالةففيالميلاد.قبلعشرالثانيالقرنمنتصفحتىالمصريةالكتاباتفيترد

وفيها:بالغذاءالعبيروقبأئلإمدادعنالحديثتتناول،الثانيرمسيمسفرعونموظفي

11رمسيسمعبدإلمماالحجارةيجرونالذينوالعبيروالجنودعلىالحبوبتوزيعتمَّالقد1

)3(.رمسيسمدينةمعبدبناءفيشاركتالتيالجماعاتتلكهنابالعبيروويُقصد

الذين،العمالجماعاتضمنجماعةكانواالمصريةالكتاباتحسبفالعبيرووبالتالي

وأ،سخرةكعبيدوضعهممنانطلاق!ذلكيكونوقدمصر.فيالبناءأعمالفيشاركوا

كانواأنهمإلىالإشارةتمتأخرىمصريةكتاباتوفي.حرفتهمىهالبناءأعماللكون

أنهمإلىالإشارة!لحتأخرىكتاباتوفيالدلتا)"(.شرقمنطقةفيالعنبلعصرعمالاً

أنَّعلىالتأكيدتئَمالكتاباتهذهكلوفيكحدادين،ولعملون،الحجارةيحملونكانوا

لاهللأ؟6،6ألأ011،76،0،،6أ-لافى16637فى311لا:6رفى66.لاء46cا'63:2،!الأء)ءلاءث!763!(1)

7،6637أدلالاهألا*+6،ء662!16در،دلأ6313-د66ول6لألألهـأ،+ء66:أرلأللا6،07666"؟،لهـا

:.طومسونلتوماسلا"34،فى"116:ةللأ)1،و،لا"82915،اللا؟"!"6،لا"قغ3؟"661ألالأ؟6

38.ص

،1164لأ:63،5أك!لأ؟حالم76!دث!(2)

.Bernard.W Anderson:,22p .H .H Ben- Sasson:41p
(r)11،245االا:36لا.176"47-46+:أث!6670؟ءلأول566ث!فى:H..H Ben- Sasson

.99االا،59االا.،6،ر+6،:ول(4)
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اللغويهوالس!اتوالدينيهالتا!يخي!ال!ضا!ينفياس!دا:التوااففيالي!وجماال!صدا

التيالرسائلإحدىفيجاءماالصفةهذهيؤكدلهم)1(.مميزةصفةدائماًكانالترحال

سامأسباطعنتفاصيلخلالهاايروى1والتيحيبه"،اعبد1أورشليمحاكمأرسلها

ا)2(.الخبيرواباسمأعروفةالمتجولة

التي"الثانيأمنحتب11قائمةتشيرمصر،إلمما)العبيرو(جماعاتدخولكيفيةوعن

اَسيافيلهالثانيةالحربأسرىإلىالميلاد،قبلع!ضرالخامسالقرنإلمماتاريخهايعود

من12711:وتصنيفهمالأسرىعددعنالتاليةالأرقامفيهافنجد.ما!تى43هحوالى

جماعاتدخولىأنَّأىالعبيرو"من036وهالملوكإخوةمن917وسورياملوك

الجماعاتهذهإلىالإشارةتكونوقدحرب)3(.ألدرىبصفتهمكانمصرإلى)العبيرو(

أنَإلىضمنيةإشارةالسابقةالأسوىقائمةخلاللموطنهاتحديددون)العبيرو(باسم

أنَربماأولها،الواحدالأصلقوليفندمماشتى،مواطنفيكانتالجماعاتهذه

دلالةذاتتسميةوليست(المتجولينأوالرحالة)تعنىصفةإلىتشير)عبيرو(التسمية

المصريينملوكبينتصادمحدوثإلىالمصريةالمصادربعضتشيركما.عرقية

القرنفيوالثانيةالميلاد،قبلعشرالخامسالقرنفيالأولمما:مرتين)العبيرو(وجماعات

الشغبمثيريمنكانوابأنهم)العبيرو(وُصفالمرتينوفيالميلاد.قبلعشرالرابع

جماعاتتصويريتمحيث،القديمةالبابليةالمصادرفيجاءما،ذلكيؤكد)"(.والفوضى

عنللدفاعإمَّا،الحربيمتفنونكانواأنهمعلىالمصادر،هذهحسب)الخبيرو(،

منلغيرهمالحربفيوفنوخهمسلعتهميبيعون،مرتزقةجنودأًلكونهمأو،أنفسهم

(.)ْالأخرىالشعوب

119.9لا:لا6رفى66ء.لا(1)

.551ص:شازارزالمان2()

H.،وو31"6،:0،6،!فىول()3 .H Ben- Sasson: 41p

.99االالا:66،رفى.لاالم!4)

.59االأ:للأه5()
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الي!وجماال!صدافياس!انيلبنبتاايخي:الثالثالباب

فمنهم،بالتنوعتتميزفإنهاالخبيرو()العبيرو/لجماعاتالاجتماعيةالتشكيلةوعن

)1(.كنعانأرضسكانمنكانمنومنهم،الأغرابالمهاجرونومنهمالأمورلون،

الخبيرو(،)العبيرو/حياةمنجانبعلىالضوءمنمزيدأشمرا()رأسكتاباتوتلقىِ

بيناللاجئينتسليمعلىالاتفاقياتإحدىففي،الحيثيةالمملكةعصرفيسيمالا

ضمن)الخبيرو(اسمورد.م(اق255ا-)275بينفيماوأوجريتالحيثيةالمملكة

وتشيرا)2(.الخبيروا"أرضإلىالاتفاقهذاثنايافيالإشارةتمتبل،اللاجئينجماعات

جماعاتعنمعلوماتأوردتالتيالمصادرأكثرمنتُعدالتي،العمارنةتلرسائل

كانمما)الخبيرو(،جماعاتأثارتهاالتيوالفوضىالإِضطراباتكثرةإلمما)العبيرو(،

فيجاءمامعكبيرحدإلىيتفقوهذا)3(.وكنعانئسوريافيالمصريةالمصالحعلىيؤثر

أنَّ،العمارنةتلرسائلفيأيضأوردومماسلفاَ.إليهاأشرناالتيالمصريةالمصادربعض

ا!الأرضأصحابمعِوأحلافيمواثيق!اتدخلكانتأحيانأ)العبيرو(جماعات

الجماعاتهذهموطنبأنالقولذلكيفندوقد)4(.المصريينمعوأحياناًوسورياكنعان

محاربين)العبيرو/الخبيرو(جماعاتكونجانباوإلىع.وكنعانسوريامنطقةكان

وهناك.يدخلونهاكانواالتيالبلادأهلفيالسادةخدمةفييعملونكانوافقد،مرتزقة

لأسيادهمبخدمتهمتقضي،مواثيقفييدخلونكانواكيفتبينشخصيةسجلات

مقابلإليها،يذهبونالتيالأرضأصحابمن(نوزيألواحأوضحتمثلما)كعبيد

)العبيرو/الخبيرؤ(جماعاتكانتأخرىوأحياناً(.)ْوالحمايةالطعامعلىالحصول

قوتهممصدرأنَيبدوولكن،أنفسهملأجليسرقوناللصوصمنجماعاتعنعبارة

Bernard،69االالا:6فى6،3.لاول(1) .W Anderson: 22p

.89-1179لا6،:0،6،رفىول)2(

(r)و711لا:لهـأه.

John،9"7لا:لهـأه(4) Bright: 85p

John،ولمالذ:س663،رء.ثي5() Bright: ,85p .U Cassuto: part (II), 203p ، 99 "V
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اللغوي!الدمع!ات9الديني!9التاردخي!ال!ضامينفيد"س!:اةالتوافيالل!وطال!صدا

فتراتفيالمصريينأوالكنعانيينسواءالمحليينالحكامعلىالاعتمادفييتمثلكاندائ!اً

)1(.كنعانأرضعلىالمصريةالسيادة

بعضتتعرض)العبيرو/الخبيرو(،جماعاتمنهاانحدرتالتيالأصولوعن

وكان.الصغرىاَسيامنطقةمنجاءتالجماعاتهذهأنَّوتبينإليها،البابلمِةالكتابات

"إلهمقابلفيالخبيرو""%لهإلههمبوصف،الحيثيةالكتاباتفيتمييزهميتم

المقابلةاللفظةضوءفيالخبيرو()العبيرو/للفظىالاشتقاقيالأصلوعنا)2(.االحيثيين

كثيراًتقتربالتي.!3()2!ك!وهىالمسماريةالكتابأتفيالجماعاتنفسإلمماللإشارةلهما

رأىهناك)3!3(الغربيالساميالجذرمنمتمرد،أومشاغببمعنى(3agga)ولغمن

السامىالأصلعليؤكدمما)3(.الغربيةالساميةاللغاتإلىتعودالتسميةهذهإنَيقول

فيأمراًيُعدالجماعاتهذهأصولحولجازمرأىعنالحديثأنَإلاَّ.الجماعاتلهذه

الصعوبة.غاية

بالعبرين:الخبيرو()العبيرو/علاقة)ب(

اللغوية؟الناحيةمن-ا

واضحةعلاقةتوجدلاو)عبري(خبيرو()عبيرو/لفطتيبينالتشابهعنبعيداَ

بالاختلافالجزميمكنلاذللي،منالرغمعلىولكنلغوياَ.اللفصلينبينومؤكدة

المصريةالنماذجمنكثيروفي)با؟6(الجذرمنمشتقة16()ل!فىفالتسميةبينهما)"(.التام

التسميةوبينما.اللغاتمنغيرهافيالفاءتقابلالعبريةالباءكانتوالأوجريتية،

الحالة،أوالوضعلوصف،الوسطوكسرالأول!بفتح(5)ءيالوزنعلى()د!د)فىا16

الأصلمننسباسمn()!ص+؟التسميةنجد،العبري(المدأ)الوزنيقابلوالذي

و.17"8:لا66،رفىلا.ء(1)

.هـ9االا:د6ْردء0،66(2)

.11551لا:لهـأه)3(
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اليصوجماالهصدافياليلالعطبنبتالىيحغ:الثالثالباب

تصف16()دلأفىالتسميةتكونأناحتمال!منإليهذهبناماذلكيعضدوفد)دا؟6(.

أنَيرىمنهناكولكن.عرقيةجماعةعلللدلالةاسماًوليستالجماعاتهذهحالة

حدامما)1(الوسطوكسرالأولبفتج)با؟6(صورةعلىالبدايةفيكان)ب!؟6(الاسم

بعدمالرأىأنَّإلاَّ.اللغويةالناحيةمناللفظينبينعلاقةوجودفيللاجمتقادبالبعض

يلي:فيمانعرضهماضوءفيأقوىعلاقةوجود

والسياسية:الاجتماعيةالناحيةمن-

اللغويبالأصليتعلقفيماكثيرقولهناكوالسيأسية،الاجتماعيةالناحيةمن

إثنيةدلالاتأيةوجوددوناجتماعيةطبقةإلىتشيرالأفى)3(16(التسميةفبينماللفيلين،

واَبائهمإسرائيلبنيجماعةإلىللإشارةالا؟؟"(المسميةتأتينوع)2(أىمنقومية

التسميةفيهاوردتيههويةنماذجيليوفيما)بيما؟6()3(.نسلمنانحدرواالذينالقدامى

:التوراةفي)با؟؟،(

الاَخر:لسانعلىت،

ا؟*امصر:افيالإسماعيليينفبائملمنيوسفاشزىالدي،المصريزوجةلسانعلى

لإير،11؟*(/4ءا93:)تكوينعبرايْى"برجلإليناجاءقدد!؟؟،:لإ،فلأيروا؟؟،*

بهجئتالذيالعبرايْىالعبدإلىَّدخل؟،:!افى!+ايم؟*؟-يررا6!نجيما؟الا؟؟،؟اب!؟6

.(93:17)تكوين"ليداعبنيإلينا

أنفسهم:عنيتحدثونعندماإسرائيلبنيلسانعلى-.،

إأ؟*؟؟؟5؟!إ؟*إ!يا-!؟،1إ،لإ*ءتيما+اإ،إ؟!ا؟؟ا!؟،!م،!إ،؟ا،11

أنهموسىكبرلماالأيامتلكفيوحدث:ءك!؟،1لإ،فلأ-دا+؟،ولِير+ءلإ؟،لإ،فلأ

.كاأاهالالا:66،رفى(ء.لا1)

.55111لا63،:ر0،66)3(ول

.(2 Bernard .W Anderson:)22p
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اللغوي!الس!ات9والد!لهالتاايخدتىال!ضاط!فجاس!دا:التوااففياله!و!ال!صدلى

11إخوتهمنعبرانياَرجلاَيضربمصرياَرجلأفرأى،أثقالهمفيلينظرإخوتهإلىخرج

خرض!ثمرلإ،!:للإ؟؟،!لإإني،!ذلأإ،أ؟إ+؟نبماإ،ير،أ!إ،لإ*211(/:ا)خرو!ا

(.2:3c)خروح"يتخاصمانعبرانيانرجلانوإذاالثانياليومفي

منانحدرتالتيئتلكهى،عرقيةجمأعةإلىتشير)د!؟؟،(التسميةكانتأنفبعد

لتصبح،الوقتبمرورالتسميةهذهدلالةتطورت،التوراةفيوردكما)با+6(،نسل

معالتعاملإطارفيإسائيلبنيعنالحديثعندسيمالا،واضحةقوميةدلالةذات

يألا+6()+اتعنىالإ؟؟،(التسميةأنَّوبفرض.متأخرةمرحلةفيوذلكالآخر)1(

الكثيرتضمالتسميةهذهبأنَالقائلالرأىذلكفسيؤيد،العمومبإطلاقعابر()بني

نسلعلىفقطقأصراَوليس25()2(-21ا:ه)تكوينوالاَراميةالعربيةالأمممن

)دلأ؟؟،(التسميةأنفيرىالافتراضهذامثليستبعد"ملمات"أفراهامولكن.إبراهيم

الأوسعالتسميةمقابلفيالمحدود،إطارهفيإسرائيلبنىإلىالقوميالانتماءإلىتشير

يحاولاملمات"1فإنوبالتالي)3(.إسرائيلبنيأيضَاتضمكانتربماالتي)دا+)فى(16(

أنَّوالأقربالأصحولكنَّ.فقطإبراهيمنسلعلىوءاطلاقهاالتسميةهذهتخصيص

إضفاءمنمسيرةإطارفيولكن،إبراهيمنسلمنأبعدهومأإلىتشيرالتسميةهذه

بنيعلللدلالةالتسميةاستخدمتالعهد،بجماعةصلةلهماكلعلىالقوميةالصفة

التسميةهذهقصرفيقبولاَالاكثرالتفسيرأنَأىفقط)4(.ويعقوبهـاسحاقإبراهيم

(.خأصة)ْاليهويوللمصدر،عامةللتوراةالانتقائيالتوجهفييتمثل،فقطالآباءعلى

Johnوايضَا،11551لا:3،6ر6،لا:ول(1) Bright: 84p

وحضارأته،القديمالأدنىالثرقتاريخفيعربيةرؤية:حسنخليفة،-د.محمد15ألا"6،:رفى0،66)2(قغ

22..ص

.74االاأث!67،0:ول؟ءلا566ك!فى)3(

.15111لأ63،:6،ر.لا)4(ول

.lotاالا:)5(لهـأه
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احتمالين،إلىنخلصأنيمكنسلفاً،ذكرناهاالتيالأثريةالحقائقعلىوبناءَ

:يبررهمالكلاهما

الخبيرو(.)العبيرو/منْجماعاتجزءاَيكونوالمإسرائيلبنيأسباطأنَ:الأول

لمالخبيرو()العبيرو/جماعاتأنَالواضحمناَنهالاحتمالهذاتدعمالتيالأمورومن

الجماعاتهذهأنَّكما.ذلكتفيدتاريخيةإشاراتأيةتردولم،واحدةجماعةَمطلقاَتكن

.كانواالتيحروجهم،فيولا،المتتاليةتنقلاخهمفيلا،منظمجماعيوعىِعنتعبرْلم

ومنهمالبناء،أعمالفيعملمنفمنهنمامتهنوها،التيحِرفِهِمفيحتىولايخوضونها،

بذلكفكانواالرعى،امتهنمنومنهم،غيرهلخدمةفنونهاوأتقنالحربامتهنمن

بنيوصورةيتفقلاالذيالأمر،العرقيةأوالقوميةفكرةتجمعهملامشتتةجماعأت

أرضفيوالاستقرارالغزوفتراتفيسيمالا،التوراةعنهاعبرتكما،إسرائيل

بغزوالخبيرو()العبيرو/قيامتفيدالتاريخيةالكتاباتفيإشارةأيةتردْلمكما)1(.كنعان

السرقةأشلوبيتبعوندائ!اَكانوابل،مكانهموالاستقرارمنها،السكانوطرد،المدن

لكسبكوسيلةمنهمبمبادرةسواءمنهإ)2(جاؤواالتيأماكنهمإلمماالسريعوالزاجع

كماالخبيرو(،)العبيرو/ظهوربينالكبيرالزمنيالحيزأنَكما.لغيرهمخدمةأو،الرزق

الواحدبالأصلقولأىيفند،إسرائيلبنيأسباطوعصير،العمارنةتلرسائلبينته

طما)3(.

وعشائرصكأفرأدالاَباءانَّإمكانيةيستبعدلا:إليهنميلماوهوالثانىالاحتمالأمَّا

يُعرفبلماالاجتماعيةالتشكيلةكونتالتيالكثيرةالجماعاتضمنمنجماعةكانوا

مكانمنوارتحلوا،أرضهمتركوا،الجماعاتهذهمثلمثلهمفالاَباءالخبيرو(.)العبيرو/

هذاعلىوبناءَإليها.يذهبونكانواالتيالبلادأهلمنالحمايةطالبين،مكانإلى

15111.لا:لا66،!دء.لا)1(

)2(للا!:!لأه.

21101.)3(للأة:لا
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اللغوي!والسماتالديني!9التا!لخي!ال!ضامي!فيدااسكل:التوااففيالي!وبم!ال!صدا

وهىالأشملالتسميةتقابل،إسرائيليةتسميهبإد!ير؟،(التسميةنعدأنيمكن،الاحتمال

كانت)دلإ؟؟،(التسميةإنَكذلكالقوللأمكنناالاحتمال!،هذاصجَّولو)دلأفى)د(16()1(.

فيلهصدىنجدالذيالأمرما،عشيرةأومعينةبطبقةخاصةدلالةتحملبدايتهافي

عبراني"عبدللإ؟؟،:ابلإ؟+ا:التوراةفيوردكماالتسييةلهذهالقالْويْىالاجحماعيالمفهوم

فقطلتقتصر،التسميةهذهاستخدامتقلص،معينةتاريخيةظروفوفي2(.:2ا)خروج

التسميةهذهعلىخحمماغيرهما،معصراعاتهمافي(السلام)عليهماوموسىيوسفعلى

)د!؟؟،(التسميةجعلممالها،القانونيالاجتماعيالجانبعنفضلاً،دينيةقوميةدلالات

رسالةفيوردتالتيالإشاراتأنَ"ملمات"أفراهامويرىإلمرائيل)2(.ببنيمرتبطة

قدرمسيسمعبديبنونوهم،بالحبولبوالعبيروالجنودإمدادحولالمصريالموظف

أعمالوأنَسيمالاالعبيرو،جماعاتضمنمنكانو!إسرائيلبنيأنَعلىدليلاًتكودن

الخروجقصصفيجاءمامع،رأيهحسب،تتماشىالمعريالنصفيوردتالتيالبناء

G.)مندنهال"اجى.إى1ويتفق11()3(.)1: .E Mendenhall)11و"إى.إف.كامبل

القولإلىأكثريميلانأنهماإلاَّ"،ملمات"أفراهامإليهذهبمامع)

جماعاتبهتقومكانتمابأنَالجزممعوالعبريين،الخبيرو()العبيرو/دكاالواحدبالأصل

نشاطاًكان،العمارنةتلرسائلفيجاءكما،وفوضىاضطراباتمنالخبيرو()العبيرو/

الرأيمعوأتفق.واضحةتاريخيةأدلةإلىيستندلاماوهو)"(الكنعانيالقمعضدثورياَ

الخبيرو()العبيرو/جماعاتشكلتالتيالجماعاتضمنمنكانواالعبريينبأنالقائل

والسياسي،الدينيالمستوىعلىقوميةسماتذاتجماعةأصبحواالوقتمنفترةوبعد

الاَخرين.معتعاملاتهمفيسيمالا

:JohnBright-11251،68لا:!لهـا(1) 85pp

H.64،14االا:63،!أث!لأ؟ولول6630ث!(2) .H Ben- Sasson: p

(r)4لم11لأ:لا6رد6،لا.ء.

38.ص:مون.طولتوماس(4)
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الي!ويال!صد)فياس!اليلبنيتارلخع:الثالثالباب

مصرمن.الخرووأحداثإسرائيلبنو(د)

شهدتالتيالفترةأومصر،فيالعبريالوجودفترةتغطىتاريخيةمصادرتوجدلا

الفترةهذهحولالتوراةفيوردعماوفضلاَ.التوراةفيجاءماسوىفيها،استقرارهم

الشخصية،السجلاتوبعضالعمارنةتلرسائلمثل،المصريةالمصادربعضفيجاء

إسرائيلبنيوجودفترةحولالعلماءاراءوتعددت)1(.التوراةفيجاءمابعضيؤكدما

لاولكن)2(،الهكسوسعصرإلىمصرفيإسرائيلبنيوجودالبعضفيردمصر،في

المصريةالكتاباتإحدىففي:يفتدهمايوجدبل،الرأىهذاتعضدتاريخيةأدلةتوجد

الميلاد،قبلعشرالثامنالقرنإلىتعود،المصريينالقادةأحدعندالعبيدقوائمحول

ذويمنالعبيدهؤلاءمنالعشراتتضمقائمةووزدت،الهكسوسفترةقبلأى

قبلعشرالخامسالقرنمنتصفإلىتعود،أخرىقائمةوفي.الغربيةالساميةالأسماء

6/+لاأ+لارأ/)ءأ،+ا/:مثل،كنعانيةمرموقةشخصياتلأسماءسرداَنجدالميلاد،

الغذاءتطلبفرعونبلاطلدىوقفت(أشكلونحاتسور/تعنأن/مجدو/*د!+ا،11:

)3(.يعقوبمنبتوصيةمصرإلىقدمواعندمايوسفإخوةفعلمثلماتماماَ،والمؤن

مالهلمصرالهكسوسغزوعصرفيمصرفيإسرائيلبنيبوجودالقائلفالرأىوبالتالي

.يفنده

موجاتمنموجةمجردكونهيتعدَلامصرفيإسرائيلبنيوجودأنيرىاَخررأي

والتيمصر،إلىكنعانمنالغربيةالساميةالأقوامبهاقامتالتي،المستمرةالهجرة

خلافمنداروما)4(.المجاعةأوالتجارةبدافعالميلادقبلالثالثالألفنهايةفيبدأت

منالخروجأحداثحولكذلكدارمصر،فيإسرائيلبنيوجودحولالعلماءبين

116:3ك!فىةلهـا،54،1االا:ت66+ث!ألأ؟ولول!66("د1) Y"4.

.1154لا:،365أث!لأ؟ولء566دث!(2)

.1164لا:6670لأالأ)ولالم760فىث!3()

(4):45 DW.

Wl
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اللغويصالس!ات4دالديني!ايخي!التاال!ضا!ي!فيدااس!:التولماففياليصوجماال!حمدا

هذهتاريخيةيدعممانجدلا،التوراةفيجاءعمابعيدأنهذلك،فيوالسببمصر.

فيإليهاالإشارةعدمإلمماأدَّىماهودولياًالأحداثهذهأهممِةعدموربما.الأحداث

أحداثتاريخيةحولالاراءتعددتوقد)1(.الأخرىللشعوبالتاريخيةالسجلات

يلى)2(:فيماوانحصرتمصرمنالخروج

حدوثها.فيالتشكيكيمكنولا،حقيقيةالتوراةفيوردتكماالقصةأنَّيرىرأى-ا

فيالأمممنكأمةأوكشعبإسرائيلبنيجماعةتشكلتفقدالرأىهذاوحسب

دكرذاتواحدةكجماعةخروجهموراءدافعاَانكامممصر،فياستعبادهمفترة

)3(.كنعانأرضوغزتمنظمدينيقوميجاعي

حقائقعلاشتمالهااستبعادعدممع،للقصةالتاريخيةالقيمةمنيقللآخررأى2-

تبلور،كلهمأومعظمهم،إسرائيلبنيأسباطفإنَّالرأىهذاوحسب.تاريخية

حتىأوجميعهميكونوا،لمكما.كنعانأرضعلىقومياًمنظمةكجماعةفكرهم

مصر)"(.أرضفيعبيدأ،معظمهم

التاريخيةوالقيمةالأهميةمنوتقللتزيدكثيرةآراءهنالي،والثانيالأولالرأىبين3-

بشكلالخروجأحداثأنَّ،المثالسبيلعلىس!(ngnel)"إنجنل"فيرى.للقصة

وغزووتجديدهكالعهدأفكارإليهأأُضيف،قديمةميثولوجيةأفكارإلىتعودعام

القديمةالأفكاربعودةالقائلالرأىمم!أ(aus)"كراوس"يتبنيبينما(.)ْكنعان

)6(.وسليمانداودمملكةفترةإلىكنعانوغزوبالخروجالمتعلقة

)1(.H .H Ben- Sasson: p 43 '48.1 1 : OW

.11االأ،لا6+ء7ا+لمءا"فى65،،ءلمحا+لا6لمحا،:أالم6316،،ث!(2)

.11-1121لا:!مملأ3()

H..H:"211،92ص.تيموسكاسبتينو(4) Ben- Sasson

(5.Frank Moore Cross:)81p

(6.Ibid)

http://kotob.has.it



الي!و؟اال!حمدافياسوالهلبنيتا!يحق:الثالثالباب

إلىذهبواالذينأولئكسيمالامصر،منالخروجتاريخحولأيضاَالعلماءويختلف

عامحوالىتمَّتقدمصرمنالخروجحادثةأنَيرىمنفثمة:الأحداثهذهتاريخية

5(1 f f)ج.جاك"مثل:ق.م(.J .WJack)ت.روبنسون"11ذلكفيمعهيتفق

(T..HRobinson)قبلعشرالخامسالقرنمنالأولالنصفإلىالخروجحادثةويرد

5123حوالى)أىمرنبتاحعهدإلىيعودالخروجتاريخأنَإلمماآخرونويذهبالميلاد.

التيالتاريخيةالمصادرلقلة،الصعوبةفيغأيةأمراًالمسألةهذهحسميظلولكن.م()1(.ق

عهدفيالخروجبحدوثيعودالذيالرأىإلىنميلكناوإن.الحادثةهذهعلىالضوءتلقى

لإمدادتتعرضوالتي،فرعونموظفيلأحدالرسالةتلكعلىاعتماداَ()2(الثاني)رمسيس

وردبماربطهاْيمكنقدوالتي،بالحبوبرمسيسمعبدبناءفيالمشاركينالعبيروجماعات

لإ؟"إ"؟أ؟؟؟أ.؟ه+أببماإْ؟ييمببماأ؟؟"هليهأ؟"لإأ"أإلئأ"ولأإ11الخروجسفرفيالتوراة!

يدْلوهملكىتسحْيررؤساءعليهمفجعلوا:إث!+؟با؟؟هه3!ْجملإ+؟ير؟لا.n7يتغهبررأ

()3(.11:.ا)خروجورعمسيس"فيثومنحازنمدينتيلفرعونفبنوابأثقالهم

عيدإلممابالحديثسنتعرضحولهاالعلماءواَراءالخروجأحداثعلىالضوءولإلقاء

هذهعلىالضوءبعضيلقىقدمما،الخروجبأحداثلارتباطهتاريخياَ،وتحليله،الفصح

يُعرفبماإلمماتحولدينياَرعوياَاحتفالاَالمبكرةصورتهفيالفصحعيدكان.الحادثة

منالخروجبحادثةارتبطثمالفطير(،)عيدالقمحبيوبيلالاحتفالعند"الفصح"ضحية

القديمة،صورتهفيالفصحبعيدالاحتفالإطارفيإسرأئيلبنووكانبعد)"(.فيمامصر

للثرأسامةدار،اليهوديالفكرفيعنصريةمعالم:عليالجليلعبدعلي؟11اصالقادر:عبدحامد)1(

.93ص،2002،لأردنا،عمان،والتوزيع

مراجعة،الهنيديد.سحرترجمة،الفلسطينيالتاريخاسكات،القديمةاسرائيلاختلاق:هـايتلامكيت)2(

.183ص،9991،المعرفةعالمزكريا،د.فؤاد

4لا:63ر0،66ول31( v"7.

2،لأ66ء7ا3لأءأر66،03ءلأ،لا،ث!+]316:11'7،ك!(4) ، ألاث!ذ6،6ءألا11لاY"0406376.ك!6،ث!؟:1

.226اا)1،3هـ69،ث!3،3!؟-،7أفىلالاة
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اللغوي!والس!اتوالديني!التاايخي!ال!ضاطذفيد"سض:التو"ةفيالي!وجماال!صدلى

يتشاركونشاةبذبحالربيععيدبدايةفييقومون،القديمةالرعويةالشعوبمثلمثلهم

بمسحذلكبعديقومونثم،الصباححتىمنهاجزءأىتركيحرموكانتناوالا،فيجميعاً

بالذبيحة،التبركوبهدف،والأوبئةالأمراضمنالحمايةبهدف،الذبيحةبدمالخيمةباب

ارتبطلماذا:والسؤال)1(.الأغنامقطعانخصوبةزيادةإلىسيؤديبذلكالقيامبأنَّاعتقاداَ

.اليومحتىشافيةأومقنعةإجابةَلهيجدلمسؤالمصر؟!منالخروجبحادثةفقطالفصح

و"د.محمد"بارون"شالومفإنَّذلكيفسرقد،البعضيرىكمااللغويالتفسيركانوإن

حسبما)عَبَرَ(،بمعنى7(ه)3الأصلمنمشتقاًليسالفصحاسمأنَيريانحسن"خليفة

يفسروقد)2(الذكرىأى6!)إلإيعنيمصريأصلمنمشتقبل،التوراتيالنصأوضح

بينالربطفكرةأنَ""إنجنلولرىمصر.منالخروجبذكرىجاءالاحتفالهذاأنَّذلك

وقادش،حبرونإلىأصولهافيتعودقديمةمسألةمصر،منوالخروج،الفصحاحتفال

العلاقهَإنَّويضيف"،نوت"مارتنذلكفيمعهويتفق.الكهنوتيبالمصدرأكثروترتبط

أمَّامصر)3(.منالخروجتقاليدعنينفصللاجزءاًكادنالفصحوإنَّ،للغايةقويةبينهما

المملكةملوكأحدياشحِاهو)"(عصرإلىيعودبالفصحالاحتفالىأنَّفيرى"نيكولسكى"

(.نسبياً)ْجديداحتفالى،رأيهحسبفهو،ذلكعلىوبناء)يهودا(،الجنوبية

)1(

)2(

)3(

82

."61228،ث!يا:لا2.لأ

العربيةالشعوبعندوالحضاريالئاريخيالتفكير:حسنخليفةد.محمدأ،31"1160:فىلألهـأ؟أ!

ا.-65111ص،القديمة()السامية

121ص:قيموسكاسبتيمفو،أكاهلأ"،ل!76ايتغ36"ءأ!!6"ةلايتغلأ!6لأ6:أقغ66317لا6

وأصلحعنهمبسلطانهفاسشقل،الاَشوريالحكماضمحلالفترةاستغل(:.مق906-046)ياسياهو

حيث،.مق221عامكبيراَدينياَإصلاحاَياشياهوعمروشهد.جيرانهحسابعلىمملكتهووصعجيشه

الشعبعلىياشياهوفرض.الأجنيةالعباداتمنوغيرهالآشوريالوثنيالفكرعلىثورةَأحدث

612عاموالكلدانيينالميديينأمأمنبنوىسقوطوبعد26(.21َ)التثنيةسفريتضمنهاجديدةشريعة

الخفوذعنهمازالأنبعدوفلسطينسورياعلىللاشيهلاءشمالاَ)نطو(مصرفرعونزحفق.م،

سبتينوانظر:..مق9.6عامالمعركةفىوقُتلهُزمولكنه)مجدو(،فيياشياهولهفتهصدىالاَشوري،

.252ص:موسكاقي

.11514لا،لا76اول7ر+أوللأ03،،6لاول+لأ7لمحا،:اول6731،لأ،
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اليصوكل!ال!حعدرفياسراليلينيتالذ:الثالثالهـابا

ومتى،الفصحاحتفالحولقاطعرأىعلىالوقوفوعدمالغموضهذاظلفي

مأالخروجأحداثتقاليدمنجزءبالفعلهووهل،الخروجحادثةوبينبينهالربطتئَم

نأيمكن،للحأدثةالقوميالطابعتعميقفيتسهممتأخرةَإضافةَيكونأنيمكنأنه

Y()خروجألاحتفالهذاعلىإسرائيلبنوخلعهالذيالقوميالبعدفييكون ): Y-

إلىتاريخهيعودالاحتفالهذأإنَّللقولما،حدِإلىكافياَ،سببا42َ(92-.27،3،

)1(.وسليمانداودمملكةانقسامقبلماعصر

الذين،المصريينالموظفينبعضيومياتفينرىأنيمكن،الفصحعيدعنوبعيداً

الحدودوصلابةقوةمدىتوضحوالتيسيناء،جزيرةوشبهالمصريةالحدودعلىكانوا

إسرائيلبالسماخْلبنيالفرعونمنوهارونلموسىالمتكررللطلبقوياَمبرراَ،المصرية

منللخروجمشتتينkIJمتفرقةموجاتإلمماضمنيةوإشارةمصر)2(،منبالخروج

مثل،المصريةالكتاباتفييقابلهمالهمصر،منليلاًإسرائيلبنيخروجحتىمصر.

فيالحدودعبىوالذيععثر،الثانيةالأسرةعصرمن)سنوهي(المصرياللاجئقصة

الحصونقوةفيالسببكانوربما)3(.كنعانأرضإلىمتجهاَسيناءإلىطريقهفيالظلام

التسللمنمنعهموضرورة،السخرةعمالهروبمنالمصريينخوفإلىيعودالمصرية

.الخروجلحادثةضمنيةإشاراتالأمورهذهاعتبارويمكنالحدود)"(.عبر

بنيعصهالقضا

وبدايةالغزوأحداثتاريخالسفرينهذينخلالاليهويالمصدركُتَّابيسرد

المصدرغايةإلىبالنسبةمهماَالتاريخهذااعتباريمكنوقد.كنعانأرضفيالاستقرار

الوعدمعالسفرهذالمادةالقويةالصلةضوءفي،يشوعسفرفيوردماسيمالااليهوي،

.61-ألماالأ:16لا7افى،لا،041اا،لالأ66ء7اأر+ث!ول663،ةلأوللأ،ك!+،:أول316،ث!(1)

H.34،"63:748،!أث!لأ؟ولول66!ث!د(2) .H Ben- Sasson, p

.4هـاالا:5663أث!لأء؟ء566"فى3()

,E)!94،340االا:للأ:H..H Ben- Sasson
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اللغوي!الس!ات9والديني!التا)يخي!ال!ضامي!فيدلمأسضالته"4:فيألي!و؟ال!صدا

السفرهذاخلالاليهويالمصدرفيركزأ()1(.-4ا:21إتكوينوالأرضبالذريةاليهوي

كنعانأرضسكانمعالسفر،فيالرئيسيةالشخصية،يشوعخاضهاالتيالحروبعلى

الأموريين:ملك،صادقأدونيعلىنصرهفيالإلهيةوالمساندةالدعمصاحبهوكيف

لإ،فلأ،يلإء.+يا.*إ؟بخ!!!؟،؟7كف،!م؟!بخ!،6*!!ا،+أيخيماي!!3،+إ+6إ،.*!بر11

الربفقال:ا؟إ؟للأأإ+أ!ا+!بربر+ا!إ،بخت؟لإيا،يىْبرفىإ،،+إ+!إ،؟بخم..ثت؟إ،7.!بر؟!

...بوجهكمنهمرجليقفلا.أسلمتهمقدبيدكلأنيمنهمتخفلاليشوع:

،8:أه)يشوع..011جبعونفيعظيمةضربةوضربهمإسرائيلأمامالربفأزعجهم

سبيلهفيكنعانأرضسكانمعيشوعخاضهاالتيالحروبهذهجانبوإلى(.ا.

إسرائيلبنيأنمادتهخلالاليهويالمصدريؤكد،إسرائيلبنيوجماعةهوللاستقرار

والمعكيين:الجشوريينمثل،كنعأنسكانبعضجانبإلممااستقروا

يلإفى+ا!م6أنلأأفىنجيما،!؟،يلإير!)+ا+!!؟،أإنلأ؟ا!+يا؟!يئ،إ،يرانلأ؟،أ+ا7*!11

فسكنوالمعكيينالجشوري!إسرائيلبسْويطردْولم؟؟+:؟،أ!لا+،يئ؟يئيا؟يرإ؟فى

.(:1313)يشوع"اليومهذاإلىإسرائيلوسطفيوالمعكيالجشوري

ماعلىليؤكد(ه2:أ-:)1سيمالا،القضاةسفريأاليهويالمصدرويأتي

والصراعالحروبمنفتراتإسرائيلبنيجماعةخوضمنيشوعسفرفيأورده

فياليهويالمصدرمادةنعتبرأفيويمكن.كنعانأرضسكانبعضمعوالاستقرار

تاريخعبرمرةلأولوالذيالعهد،منالعمليالجانبتمثلوالقضاةيشوعسفري

الدورهذابأنَّرأيهناككانهـان،فيهحقيقيدورإسرائيللبنييكوناليهويالمصدر

الجماعيالقوميالوعيوجوددونبمفردهكلالأسباطمستوبدعلالفترةهذهفيكأن

أهميةوتكمن)2(.وسليمانداودمملكةفترةفيسوىيتحققلمالذيالأمرعالأسباطلهذه

لفترةالوحيدالمصدركونهافيكنعانأرضفيوالاستقرارالغزوحولاليهويةالمادة

)3(.وسليمانداودمملكةقبلوماالاستقرار

.95ص،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخل:حسنخليفةد.محمد(?)

.131صر:موسكاتيستيو؟521-51صاشازارْزالمان2()

.7صا،القديمالعهدأسفارالىنقديمدخل:حمسخلمِفةد.محمد)3!
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الئافيالف!ل

اب!وي(اطحد!ببتمبااممماادلد!ا!دابننئابت)فللللفه

عالممدخلالتايلخ:فلسفةفي

بهايقضدأندونعشر،الثامنالقرنفيالعبارةهذهاخترعمنأولفولتيركان

هيجلاستعملعشر،الثامنالقرنأواخروفي.للتاريخعلميأونقديعرضسوى

..ثم.العالمتارلخأو،العامالتاريخبهاوأرادوانفسها،ءالعبارةهذهالكُتَّابمنوغيره

عشر،التاسعالقرنفيالوضعيينالفلاسفةمنكثيرلسانعلىثالثمعنىفياستُعملت

الأحداثسياقتنغعامةقوانينعنالكشفتستهدفالتاريخفلسفةأنَّرأواالذين

)1(.التاريخيتبعهاالتي

التاريخعلمففي.التاريخعلمفيعنهالتاريخفلسفةفيالبحثموضوعويختلف

فلسفةْ!أمَّاالما.ضى،فيوقعتالتيالتاريخيةالأحداثهوالبحثموضوعيكون

التاريخية،الأحداثياتتحكنمالتيالعامةوالقوانينالقواعدهوفالموضوعالتاريخ

كله)2(.التاريخنطاقفيبل،محددينمكانأوفترةنطاقفيلي!س

علمففيْ،التاريخفلسفةفيعنه،التاريخعلمفيالبحثمنهجأيضاَيختلفكما

*المعرفةلاستخلاصوتحليلها؟وتحقيقهاالوثائقجمعفيالبحثمنهجيتمثلالتاريخ

ريخ،التا،لعبدةامحمد:انظر(1)

.4002URL: http:// www. altareekh. com), Cited in November)

ريده،أبوالهاديعبدد.محمدعليهوعفقالعربيةالىنقله،الإسلامفيالفلمفةتاريخبور:.دى.جت)2(

د.جميل؟04هص،5791،القاهرةوالنشر،والزجمةالتأليفلجنةمطبعة،مهذبةمقحة،الرأبعةالطبعة

الثانية،الطبعة،0791،الأولىالطبعة،بيروت،اللبنانيالكتابدار،العربيةالفلسفةتاريخصليبا:

56-566.صه7391،
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اللغوي!والس!اتالديني!9ايخيكلالتاال!ضا!ي!فياسقدا:التو"ةفياليصوجماال!صدا

إلىهناالباحثيهدفلاإذتماماً،مختلففالأمرالتاريخفلسفةفيأقَامنها)1(.التاريخية

الواقعةفيتتحكمالتيوالسننالقواعدمعرفةإلىيهدفوإنما،التاريخيةالواقعةمعرفة

لمسيرةالنهائيوالوضعالغايةمعرفةهـالمماعام،بشكلالتاريخيةوالساحةالتاريخية

وبالتالي،التاريخيةالأحداثتكرارعلىالمعرفةهذهاكتشافمنهجويعتمد.التاريخ

التاريخ،علمموضوعأى،الماضدأحداثفيأدواتهتتمثلالتاريخفلسفةفيفالباخما

وتعد)2(.المستقبلفيسيحدثبماالتنبؤمنتمكنهالتيالحاضر،لأحداثومعاصرته

بدراستنا.يتعلقفيماسيمالا،التاريخفلسفاتأهممنهيجللدىالتاريخفلسفة

لأنَذلك،قوميةدوافعكانتهيجلعندالتاريخفلسفةوراءكانتالتيفالدوأفع

إليهمادلهعهدقدالدينيالإ!لاححركةبعدماعصرفيالألمانبأنَّنادتفلسفته

المصدرفلسفةمعيتفققدالذيالأمر)3(،البشريالجنمسإلىالحريةنعمةإيصالبمهمة

بواسطةالأرضأمملجميعالبركةوتحقيقوالاختيارالعهدفكرتىإلىالمستندةاليهوي

إسرائيل.بني

إطارفياليهوي،المصدريعرضهاكما،الإسرائيليالتاريخلفلسفةتتبعيليوفيما

التالية:التاريخيةالمراحل

التاريخ:قبلمالأحداثاليهوىالتفسير(أ)

التكوينسفرمن(ا-االأصحاحات)1ياالتاريخقبلماأحداثفلسفةتقوم

للتاريخالواسعالسياقإطارفيالعهد،وجماعةالإلهبينالعلاقةملامحتقديمعلى

القديم،العهدنمْداتجاهات:هويديمحمودأحمدد.حسن،خليفةمحمدد.4؟0هص:بور.دى.جت(1)

.2ههص

'T)566ص:صليباد.جميل؟04-047هص:بوردى..جت.

مؤسمةالالثة،الطبعة،التاريخفل!فةفي:صبحيمحمودد.أحمدSTY.صبارنز:إلمرهاريانظر:)3!

وطرقالتاريخكتابةفن:الناصريعلىأحمدد.سيد؟291ص،م0991،الإسكندرية،الجامعيةالئقافة

38-93.ص،القاهرة،م8291الأولمما،الطبعهَ،فيهالبحث
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الي!و!اال!صد!فياسراليلبنيتا!لحغ:لثالل!الثاب

إلمماوصولاً،الإنسانوخلقعدنجنةبقصةالأحداثهذهبدايةفمنذ)1(،الإنساني

فيالعهدوجماعةالإلهبينالعلاقةتلكملامحيعرضاليهويوالمصدر،بابلبرجقصة

وسلبيةالإلهيالجانبمنإيجابيةكانتالتي،المطلقإطارهفيالإنسانيالمجتمعصورة

الذيالأمر،الإلهوسيطرةسلطةيرفضكاندائماًفالإنسان)3(.الإنسانيالجانبمن

الأفكارمنوالتمردالمعصيةفكرةوتُعدوالتمرد)3(.المعصيةلرغبةسهلةلمحريسةجعله

الرغبةهذهمقابلففي.اليهويالجصدرعندالتاريخفلسفةعليهاقامتالتيالأساسية

لمسارللإلهالتصحيحيةالنزعة،المقابلفياليهويالمصدرلنايقدم،الآثمةالشريرة

أنهعلىالتاريختصويريتممتكرر،نحووعلىوحواء،اَدمفبدءاَء.من.الإنسانيالتاريخ

والتمرد،المعصيةبرأثن(فيللوقوعوالمتكررةالدائمةالإنسأنيةالرغبةمنمتكاملإطار

نزعاتهبكلالإنسانيالمجتمععلكمثالفاَدمدأئ!اً)4(.يرفضهالإلهكانالذيالأمر

والإقدامالتفكيرإلىطموحهوصلبل،المعرفةعلىبالحصوليكتفِلم،وتوجهاته

الإله،مثلليصبحاليهويالتصورحسب،رغبتهمنانطلاقاَالخلود،علىللحصول

والرغبةالإلهبينالصراعيصلالأولمماللمرةوهنااليهوية.الروايةتعبيرحسب

لكبحالإلهويتدخل،ذروتهإلمما-اليهويالمصدركُتَابرؤيةحسب-الاَثمةالإنسانية

موْاجهتهاقتصرتالإلهأنَّلوكماالأمروبدا2()3(.،عه3:)تكوينالرغبةهذهجماح

الإلهيالخوفإلممابالنسبةماذأولكن.الإنسانيالمسارلتصحيحالإنسانيةالرغبةمعهنا

وماالاَلهة؟مثلمثلهسيصيربواسطتهاالتيالخلودميزةعلالإنسانحصولمن

علىوالمسيطر،الأحداثلجميعالمحرنبوهوذلك،يخشىالإلهيجعلالذيالدافع

الخلودميزةعلىالإنسانحصولمنالإلهيالخوفنعتبرأنيمكنألاالأمور؟مقاليد

.(1 Bernard .W Anderson:,164p,167p .H.H Rowley:)94p
.(2 Bernard .W Anderson:173p, James King West:,67p)101p

.(3 Bernard .W Anderson:)168p
(4.Bernard .W Anderson: pp,168-167 James King West:)98p
.(5 Bernard .W Anderson:916p, .JAlberto Soggin:)115p
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اللغوي!والس!اتوالدينيكلالتا!يهال!ضامي!فياس!دا:اةالتوافياليصوجماال!صد،

القصةفيالخلودفلسفةوتقوموحواء؟لآدمالإلهيالعقابوراءالأساسيالمحركهو

صورةفيالإلهيطرحها،الحياةشجرةغيرللخلودأخرىحلولتقديمعلاليهوية

كما)1(.الحياةشجرةعنللإنسانإلهيأبديلاَأصبحالذيالتكاثرمثل،العقابمنألوان

كُتَابرؤيةحسب-وتمردهعصيانهجزاءالإنسانعلىالإلهيالعقاببوقوعأنه

كانمالبعضالتعليليالإطارتتجاوزالقصةاليهويالمصدريجعل-أليهويالمصدر

الإنسانرفضلماذاوهو:عمقاًالأكثرالسؤالإثارةإلى،اليهويالقاصعقليةفييدور

الإنسانيالرفضرضوءفيسلبيأمراحلهأولممافيالتاريخكانولماذا؟يهوهفوقيةالأول

المطلق،الإنسانيإطارهعنفضلاًواقمرد،المعصسِةفعلفإنَوبالتاليالموقية؟هده

سيرعلىوالتمردالمعصيةآثارتوضيحفيالدينيالبعدهذايتمثلدينياً)2(.بعداًاكتسب

يخالفلملوماذا:السؤاليُطرحعندماسيمالاIالأولىبداياتهمنذالتاريخأحداث

*؟يهوهأوامرالأوللإنسانا

ترتديدائماكانتبل،الإنسانعندوالتمردالمعصيةرغبةالإلهيالعقابيردعولم

أصبحقابيلفهاهو،الجريمةثوبلترتديقابيلمعالمرةهذهجاءتجديداَ.ثوباً

لهافخضع،الشريرةالرغبةتلكعلىالسيطرةفيقبلهمناَدمفشلكمافشللقدقاتلاً.

والتمردللعصيانجديدةمرحلةعنإعلانذلكوفي.هابيلقتلإلممابهوأدَّت

وحواء،آدممعالفشلمثلمثلههنا،الفشلكانومثلما)3(.الأرضوجهعلىالإنساني!ن

فيالإلهيالعمَابصورفمنالشىء.بعضالنموذجينبينكذلكالعقابتشابه

:وغيرهالإنسادنبيندائمتوترفيالعيش:الحالتين

27.صالخلود،ميثولوجِا:الماجديخزعل(1)

(2,Bernard .W Anderson:)168p
vin،3+ر"76"ةلأ؟أ667:لا37Amy،ص:اللامعبدحسنأحمدد.محمود)3( 6 TO MIA6177أء،

و،116لا:يم11لأفى16ثالا5،لا،لمحاأول7631ا66لمحا

.Bernard .W Anderson: ,017p Julius .A Bewer: ,67P James King West: 19p
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البصوكاال!صدلمفطاسرالي!ين!تالىيخع:الثالثالبمها

:أخرىناحيةمنونسلهاوالحية،ناحيةمنونسلهاالمرأةبين-

6*نلأ7،نلأأفىا!م+ا؟؟ل!بما؟،1؟؟ي!7أ؟،1؟لإبلأ+ا؟،71فى!إ،+لإنيإلإ،؟+11

يسحقهو.ونسلهانسلكوبينالمرأةوبينبينكعداوةَوأضع:لإبرإفىايخ!فلأا؟إ!لإ!+

.(351:)تكوين"عقبهتسحقينواْنترأسك

البشر:بنيمنوغيرهقابيلبين-

6إإإلا،،؟،أ؟ا!؟؟6؟إ،7أيبر+!؟!م؟اإ،فىللأيا!بم؟،أ!*.؟،؟نلأ!يبنا؟ا11

ومنالأرضوجهعناليومطردتنيقدإنكإ،:،؟؟إولْلإلإ،يى؟أ؟إ،+؟لإ؟،

11يقتلنيوجدنيمنكلفيكون.الأرضفيوهارباَ.تائهاَوأكونأختفيوجهك

الفطرية:ودمويتهبوحشيتهليتباهىقابيلأبناءأحدلاطكويأتيبل()1(4:41)تكوين

،؟؟ء؟+!؟؟ل!7ءير،ني!،برأ+ااباولني+يرل!ا+ل!؟1،إني73ءير6!*،!11

ني؟للأ،!إيرء7+ا،1!،برا+لا+،!ني،ثت6؟،،+جتإ،ير+،؟دللأ،6،؟،+الإ،لْلأ،فى

وأصغيا،لامكامرأتىيالقولياسمعا:وصلةعادةلامرأتيهلامكوقال!ني؟لإ+:

وأفَا،أضعافسبعةلقابيليُنتقمِإنه.لشدخيوفتىلجرحيرجلاَقتلتفإني.لكلامي

علىتدلفإنماشىء،علىدلتإنوالتي2(23-4:4)تكوين"وسبعينفسبعةللامك

منالانتقال!أصبح،اليهويالمصدرعندالتارلخفلسفةإطاروفي.للتاريخأسوأتطور

نسيجإطارفيأخرىإلىشخصعةمنانتقالاَليس،ولامكقابيلقصتىإلىآدمقصة

مرحلةإليسلبيةتاريخيةمرحلةمنانتقالبلأليهوي،المصدرعنهيعبرواحدقصصي

المصدركُتَّابرؤيةحسبوالتمرد،المعصيةرغبةتاريخفيسلبيةأكثرأخرى

للمعصيةالأولىالنموذجبينالكبيرالتشابهمنالرغمعلىهذاويأتياليهوي)3(.

النموذجينكلاففي.قابيليمثلهالذيوالنموذجوحواء،آدمفيوالمتمثلوالتمرد،

فيالكامنةالشريرةالإنسانيةالرغبةسبيلفيوظفهاولكنهالاختيار،حريةالإنسانمُنح

)حظرلهمنحهعنالإلهامتنعماعلىالحصولفيرغبتهفيتمثلتوالتي،داخله

11James:للأللأ616فى(1) King West: 19p، 6 8 " Y

.113لأ،ذ7616افىأ+61ءهش،؟3،0لأ6ءلهـأ،!115لا،لأ76اح7الأفىء.05،1لأ.ول(2)
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اللغوي!السمات9والديني!التاايخي!ال!ضامي!فياس!9دالتو"4؟فيالي!وولال!صدلى

قابيلقربانقبولوعدم/-2:6117تكوينوحواء،آدممعالمعرفةشجرةمنالتناول

()1(.3-4:4تكوين،هابيلقربانوقبول

المعصيةرغبةموأجهةفيالإلهيالدوراستمرأريةفييرغباليهويالمصدروكأنَّ

المرءشِوقعلاللتاريخالفلسفةهذهظلوفي.حينحتىالإنسانيالمجتمععندوالتمرد

خلالتماماَابتعدالذيالإنسانذلكطريقعنأو،نفسهتلقاءمنلمسارهتصحيحاً

فكانوالتمرد،المعصيةرغبةتملكتهلقد.الإلهعنالإنسانيالتاريخمنالمرحلةهذه

الطوفانويأتي)2(.الإلهمعإيجابيةعلاقةفيالدخولفياللحظةهذهحتىمالهالفشل

فيأملاَربماوالتمرد،المعصيةرغبةلرحيهوهيختارهاالتيالوسائلمنجديدةوسيلة

يكنلم!الطوفانأنَيبدوولكنالمطلقةالإنسانيةالطاعةمنإليهيرنوماإلىالتوصل

مئلماالشرعلىالمجبولةالشريرةالإنسانيةالرغبةأفسدتهمالتصحيحالناجعةبالوسيلة

نفسه:يهوهأعلن

بر،!7!+6أي!فىفى+ا!م6يم؟+!6أللأيخايا!احي*.؟5*أ!افىيا!+أ+،6!بر،.*111

:،؟،لابئ6نجيما!بر،؟33+!+!ا+برأ6ل!ألاك!.؟5*إ6،1إبا!م؟للأ!7!+!افى6ل!،

قلبتصورلأنالإنسانأجلمنأيضاَالأرضألعنأعودلا:قلبهفيالربوقال

21()3(.8:)تكوين"فعلتكما8حىكلأميتأعودولا.حداثتهمندْشريرالإنسان

يأسمنالسابقةالفقراتعنهعبرتماالأولمما::فكرتينعلىهناالطوفانفلسفةوتقوم

اليهوي.المصدركُتَّابرؤيةحسبدوماَ،الاَثمةالشريرةونفسهالإنسانمنالإله

..:الحياةاستمرارضرورة:والثانيهْ

*5أ!ا،ير+اإ،أ!ا+؟لا7،1إلم+!6إ+الإ،76إ؟؟ل!؟ا!؟ي!)!م،برياال!.+1

وليلونهاروشتاءوصيفوحروبردوحصادزرعالأرصْأيامكلمدة،ني+ْ+أ:

186،19James\!ا11:لهـأول6163(1) King West: p

،051ص:ويدجري.خ!لباناَ(2)

,Bernard.W Anderson:,173p James King West:,67p101p
.(3 BernardW. Anderson: p,173 James King West:,39p .J Alberto Soggin:)116p
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الي!وجماال!حمدافياس!الهـلبنبتاريخح:الثالثالبالها

9:)تكوينكنعانعلىنوحلعنةقصةذْلكبعدوتأتي22(.8:)تكوين"تتوقفلا

Aوالتمرد.المعصيةرغبةمنالإنساتيالتخلصاستحالةعلىأخرىمرةلتؤكد-27(ا

اليهويالمصدركُتابرؤيةحسب،الشريرةالرغبةهذهتظوربل،فحسبذلكليس

كان،السابقةالحلقاتمعاليهويالمصدروكعادةمنبوذاَ)1(جنسياًمنحىًهنالتنحو

ومعالمرةهذهولكن،الإلهيةالرحمةمنبعضمعالعقابْعليهيقعشخصمنبدلا

فيالإلهينازعألىْخاولالذيواَدمالقاتلقابيلوجدهاالتيالرحمةتلكمجدلاكنعان

والرحمة،كنعاننصيبمنالعقابيكونبلالإلوهية.صفاتمناعتبرهاصفة

حلقاتآخر،بابلبرجقصةتأيَىوأخيراَ.ويامثسابموالدهإخوةنصيبمنوالبركة

برجبناةمعالشريرةالإنسانيةالرغبةتلكوصلت!طيفلتبين،التاريخقبلماأحداث

رؤيةحسبالإل!ضدولوالوجدةتحقيقفيالبناةهؤلاءفكرحينمادْروتها،إلىبابل

اليهوي:المصدركُتَّاب

ني!أبرر+إل!ييإ،!+نلأولأ6.*نلأإاوللا+،ل!،6.برراإ+إ+ا؟++ا*!11116،ْ

بالسماء،رأسهوبرجاَمدينةلأنفسيانبنهلموقالوا:؟الإ؟1:د،إ،3ْد!يا12،فىأ-إ

فعلهمأنَوربما(.714:ا)تكوين"الأرضكلوجهعلىنتبددلئلاأسماَلأنفسناونصنع

هذهيهوهينازعواأنأرادوافربما.بهاَدبمقياممنالإلهخشىماأوأراد،ماتجاوزهنا

المصدركُتَّابرؤيةحسبوالتمرد،المعصيةهنا-رغبةوتتشابه؟!مكانتهعلىالمرة

المعصية.ارتكابمبررجمتْمنوحواء،اَدممعسيمالا،السابقةالحالاتمعاليهوي

شجرةمن،للبناول!الإلهيالحِظر7تبريرمنالحيةلهاقالتهماوحواءهوقبلآدمفمع

المعرفة:

؟،أ!،!بر،بم،.؟يا!5!.!بأ!!بر+أءأ+5*+ل!نْي+ا؟!!نلأ!،1116،.*!م

الحيةفقالتا؟ل!:أفى!ا،؟ب!،بر*5؟،!إ+،،!د!للإ،إ،ثب!إفى+ا+اإايم!برإي!ير!اير!

كالربوتكونانأعينكماتنفتحمنهتأكلانيومأنهعالمالرببلتموتا،لن:للمرأة

(1.Julius.A Bewer:)68P
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اللغوي!الس!ات9الديفي!9التا!يخالهال!ضاطنفيدااسص:التولىاةفياليصوبم!ال!صدا

لهاالحيةقالتهامحواءتستحسنالفوروعلى(.4-ه3:)تكوينوالشر"الخيرعارفين

المعصية:فيوآدمهىفتقع

إ؟!م6إيربا،إ،!+أ!؟ي!إ+أبر،ير!م!يريا؟ب!لما3Div،؟لإفيما+إيخد؟*11

تأ!ر:يا؟،.*!+ل!!ير+ني،ل!!ا!!ابخ!!ل!!ا؟!.*!أ،؟!مد+بمبخ!!!ا،برليما؟!ا1لل!؟

منفأخذتللنظر؟شهيةالشجرةوأنَّللعيونبهجةوأنهاللأكلجيدةالشجرةأنَالمرأة

معدائماَكحاله،ولكن6(.3:)تكوين"فأكلمعهاأيضاًرجلهاوأعطتوأكلتثمرها

علىوتشتيتهم،الألسنببلبلةبمعاقبتهمالطريقعليهاليقطعالإلهيتدخل،الرغبةهذه

مقارنةالأقوىاعتبارهيمكنالذيالعقاب7-8()1(:اا)تكوين:الأرضكلوجه

أمامعظمةلهميكونأنفيالإنسانيللمجتمعالقوىالتمنيأمامسيمالاسبق،بما

الفشلعلهناالشريرةالإنسانيةالرغبةفيهاتسببتالتيالأزمةتقتصرولم.الإله

التغلبفيالإنسانيالفشلأو،يرغبهالذيالإنسانيالشريكعلىالحصولفيالإلهي

ذلككلتجأوزتبلاليهوي،المصدركُتَّابرؤيةجسب،الشريرةالرغبةهذهعلى

فيوحوأءآدممعوجدناها)التيمرةْلأولالإلهيةالمساندةالإنسانافتقادفيلتتمثل

قديهوهأنَّلوكماوهلةلأولالأمزوبدا15(4:تكوينفيقابيلمع3/21:تكوين

النهايةهذهبعدنفسهيطرحالذيوالسؤال)2(.يرغبهالذيالإنسانيالشريكعنتخل

مرةللإنسانالإلهيةوالمساندةالدعمسيستقرومتىأينهو:التاريخقبلمالأحداث

معذلكسيحدثوكيف.للألسنوبلبلةتشتتمنحدثمابعدوكيف؟!أخرى

تشاؤمية.نهايةبحقنهايتهاجعلالنحو،-الذيهذاعلىالتاريخقبلماأحداثأنتهاء

الحديثعندسيمالابعد،فيماأليهويالمصدرإلىبالنسبةضرورلاًأمراَذلكيكونقد

وقد،المرحلةهذهفيالإنسانمنالإلهأرادماذاْ:السؤالولكن)3(.وجماعتهالعهدعن

وحواء،اَدممعحدثمامنذالأحداثهذهكليختصرأنإليهبالنسبةاليسيرمنكان

المصدرعندالتاريخفلسفةضوءفي؟!بالفشلمعظمهاباءتتجاربفيالدخولدون

(1 Bernard .W Anderson:,173-172pp .J Alberto Soggin:)116p
(2.Bernard .W Anderson:,173p James King West:)101p

Bernard،53االأ،+أ،666؟ألاك!76ا6!م)لا:لا6فىر66لا6للأيم3() .W Anderson: 173p
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الي!و!ال!صدافياسواليلبنبمتارلحغ:الثالثالياب

لسفرمنا(-ا)1الأصحاحاتفيوردتا.لتيالأحداثفينرىأنيمكناليهوي،

الإنسانيةالرغبةضدللعملالدائمونشاطهالإلهديناميكيةعلىتأكيداً،التكوين

فيالشريرةالرغبةهذهأصالةعلىوالتركيزاليهوي.المصدررسخهاكما،الشريرة

فيالإيجابيبالتاريخوحدهينفردالذيالمطلقالبطلالإلهجعلت،الإنسانيالمجتمع

يدهفيوسيلةسوىليسالإنسانيالفعلورد،الفعلصاحبفهو.الأحداثهذه

الإنساني.المجتمعلمسارتصحيحيةقراراتمنيتخذمالتبرير

الابالتاراليهوصعيهتىَالتفسير

عنهاعبَّر،إنسانيةبأزمةالتاريخقبلماأحداثفيالإنسإنيالتاريخانتهاءمع

التساؤلاتعن،للإجابةضرورةهناكأصبحت،عالميةرموزإطارفياليهويالمصدر

وأينومتىكيفجديدْسؤالوطرح،التاريخقبلماأحداثنهايةمعأُثيرتالتي

كلبينومن؟!بابلبرحقصةمعالمفتقدالإلهيالدعماستعادةسيتممنطريقوعن

ضدالشريرةلرغبتهم،بابلبرجقصةفيالأرضكلوجهعلىتشتتواالذينأولئك

لمنحهواحدإنسانعلالإلهاختياريقع،اليهويالمصدركُتَّابرؤيةحسب،الإلهرغبة

بعد-ماأحداثفيومهمةرئيسيةتحولنقطةيُعدالذيالأمرمجدداَ،ومساندتهدعمه

إبراهيمياالإنسانية-الشخصيةهذهتمثلت)1(.التكوينسفرمن(اا-1الأصحاحات)

الأزمةانتهاءإلىإشارةبمثابةكانعهدفييهوهمعهيدخلالذي(السلام)عليه

بينهستكونالتيالعلاقةملامحاقيلهيرلبيالعهدهذافبموجب.الإلهمعالإنسانية

ماأحداثفيالمطلقةصورتهفيالإنسانيالمجتمعمنتقلصتالتيالعهد،جماعةوبين

يهوهسيصبحكمافقط)3(.وذريتهإبراهيممعمتقلصبماصورةِفيهنالتأتيالتاريخقبل

(1 Bernard .W Anderson:,174p .H.H Ben- Sasson:,4p .U Cassuto: part (II):,103pEugene)
.B Borowitz: Renewing the Covenant, Atheology for the Postmodern Jew, the Jewish

.puplicationsociety, Philadelphia, New York, Jerusalem,,1991 2p

8691,(2,Henry Hart Milman: The History of the Jews, Darf publishers limited,London)
.3-ا"
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اللغوي!الس!ات9الدينيض9التا!يخي!ال!ضاطنفيدااس!:القو"ففيالي!وجماال!ح!دلى

خاصةجماعةوذريتهإبراهيمولصبح،وذريتهلإبراهيمخاصاَإلهاًالعهدهذابموجب

أبدياَإرثاًاليهويالمصدركُتَّابرؤيةحسبالميعاد،أرضتكونبأنويكافئهم،ليهوه

فيالقوميةفكرةجاءتالعهد،سياقفييهوهبهابادرالتيالعلاقةهذهإطارفيلهم)!(.

أيضاَهناومنالعهد)2(.جماعة.ومصيريهوهمصيربينجمعتوالتيالاَباء،عقيدة

عئرالتيالعلاقةهذهعلىوبناءَالعهد،وجماعةالموعودةالأرضبين-العلاقةوُلدت

العهدعنأهميةتقلعلاأخرندفكرةعلىالتأكيدمنبدلاكان،إبراهيممعالعهدعنها

ألاهتمامدائرةوتنحصرالعهدمعتضيقبدأتالتيالاختيارفكرةوهىألا،نفسه

والانتقاء)3(.التجاهلمنسلسلةٍإطارفيوذلك،فقطالعهدجماعةفيبالإنسانالإلهي

الإلهيللدعمجديدةفلسفةًاليهويالمصدريطرحوالاختيار،العهدفكرتيوبتلازم

ماحلقاتفيوقابيلآدمعليهحصلالذيالدعمذلكعنكبديلالإنسانيللمجتمع

الاَباء:حولاليهويالمصدرقصصطوالدائ!اَالفكرثانوتلازمت.التاريخقبل

)1(

()r

Af

،02هص،القديمة()الساميةالعربيةالشعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكير:حسنخليفةد.محمد

،2؟11لا:أول1،5أك!د،11،1لا،(1bW1))فى،6ث!فىأ++،6أول6+أفى81،6؟االأ:أول71،3اث!)7236ا،

0766،)لأ6لهـأ6لاهالهـأ6،6ألأ67إه:أ؟63611113رأ!لأ7،أ+دلأ6للأ؟066+،+أ+!د+0166:116ء

66313ول6لا6+للألأ6ول:!6أللا6" -- D6أ)"6الألا؟666فى6،7أفىلالا!+لألأا6،!162،ول،ر3،دلأ

5،82911,1،؟للاا6،،ول11لاد V"3،6ث!76اء6ك!أفىيم:)لا05لا.ول,DKr ، Y"77أ،116لا:3فىلا

.H.H Ben- Sasson: ,4-3pp Bernard .W Anderson: ,181p James King West: ,131p .J Alberto

,61Soggin: 1p

(2 Frank Moore Cross:)75p

؟02صا،القديمة()الساميةالعربيةالشعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكير:حسنخليفةد.محمد

الحالية،التوراةمصادرنظريةضوءفينقديةرؤية،وديانتهمالاَباءتأريخ:هويديمحمودد.أحمد

،الهلالدار،شهريةسلسلة،الهلالكتاب،وعقيدةاليهود..تاريخَا:سعفاند.كامل20،2-304ص

9`461دلعدا 8 1 1c761ا6أفى6+1هول:)6،5لاد6ءللأ،116لا:لأ3أى؟"26لأ،361-261ص،م+،

.،واالأ:5663أث!لأ)ول!م!66فىث!،راالا

..S .R Driver: ,7p ,02p .M .H Segal: ,79p Robert .H Pfeiffer: 148p
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الي!وكلاال!صدافياس!اليلبنبتا!يخع:الثالثاللاب

:إسحاقمع-

بريا!+!بخ!ايالأ6ا!ا؟7ير؟،7!!+؟يرلأل!!م،+ايم!!م؟.*+؟ا؟لم!بر!6اإاا

لإ؟،7!يالإ؟؟؟ا)؟ل!بخلإني6لإنجيما؟نلأثبلإ+ا!+ء.؟،براأ؟ا5لإ؟ا؟!؟لا.+

يا؟ك!+لا؟!؟يا؟+ل!؟ي!7؟!ا،؟إ؟!.!،نيما!بر؟؟3،فىأفىبر7يع6؟+!بم،؟؟،6؟!

ول6إ،ني؟+ا.!اأ!لإ؟6+الانلأ!م6ك!نجيمابلإير-ا++!؟1أأ،،بر.يا؟ي!7؟؟!؟ا؟+136

وأباركك،معكفأكولىْ،الأرضهذهفيتغربْ؟،:!أ؟،!براءلإاْ؟،بخ!،!نيء6

أبيك،لإبراهيمأقسصتالذبدبالقسموأفيالبلاد،هذهجميعأعطىِولنسلكلكلأني

جميعنسلكفيوتتباركالبلاد،هذهجميعنسلكوأعطيالسبماء،كنجومنسلكوأكثر

وفرائضيأوامريلييُحفظُماوحفظ،لقوليسمعإبراهيمأنَّأجلمن،الأرضأمم

.(5-62:3تكوين)اائعيوشرا

:يعقوبمع-

إ*5؟،!؟،7!؟76!5؟،!بم،+ا+!إ،016،.!!م))ل!!اإلافى!+)+اأ!هإ+11

ي!فى*6بر7؟يلإ؟+ا،؟ا!7؟بلإ؟!ا6إ+إ!ل!7!ا7ا،ل!ير+يرنلأ+!ل!6نجيما!يم؟1+ث!+ا!ير،

7!؟؟16+3+ني!مديا؟7أإ؟6.13إلا++ار+ادفى!+؟!مابر-ا+،!م+ير6افى؟،!7ا

إسحا!تى،وإلهأبيكإبراهيمإلهالربأنا:فقالعليهاواقفالربذاوهو7:ا؟؟؟با

كترأبنسلكويكون،ولنسلكلكأعطيهاغليهامضطجِعأنتالتيالأرض

قبائلجميعنسلكوفيفيكويتباركوجنوبأ،وشمالاًوشرقاغرباَوتمتد،الأرض

.(41-28:13)تكوبر"الأرض

بعد:فيماإسرائيلبنيمع-

!ا،!أ!ل)إ؟ا؟؟،؟،+!؟؟!أنلأ!م؟+ا"بر،الا؟نلأيمأيانلأء!ل!أيلإ!+ا11

،ألاإ!إ،بر.؟ا+!ايريم!م،بر1)بخلأ؟ا!؟!!؟ي!+!يابر!ا،،بر!،بلإ!بر+يابر!م+ير؟)

لصوتي،سمعتمإنفالآن،ليما؟يم!!ا:يرإ،!يا؟؟؟66!بمنجيما؟؟؟؟،!لإيخا+يرا+أفلأ

وأنتم.الأرضكلليفإن،الشعوبجمغبينمنخاصةليتكونون،عهديوحفظتم
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اللغويهالس!ات9الديندئ9التا!يخي!ال!ضام!نف!دااسه:التوااففيالي!و!ال!صد)

11إسرائيلبنيبهاتكلمالتيالكلماتهىهذه.مقدسةوأمةكهنةمملكةليتكونون

5-6()1(.:)خرو!91

حسبإلهياَ،إعلاناَيعدالاَباء،معالمتعددةصورهفيالعهدعلىالتأكيدأنَورغم

وصولاَ،وذريتهإبراهيمسيمالاالعهد،جمأعةمساندةعناليهويالمصدركُتَّابرؤية

لهكانمما4تحقيقهطريقواجهتكثيرةصعوباتهنالبأنَّإلأَبعد،فمِماإسرائيلبنيإلى

الإلهيالاختيارفمعالاَباء)2(.قصصفيواضحنحوعلالإلهيالدورإبرازفيدوره

منيتضحولكن.انتهتقدالإنسانيةالأزمةأنَّانمرءيظن،معهالعهدوقطعلإبراهيم

وأنَ،تحقيقهدونتحولالتيالأزماتمنالكثيرعلىينطويأنهنفسهالعهدخلال

.اليهويالمصدرعندالأزمةفكرةانتهاءيعنيولا،بدايةمجردكانإبراهيماختيار

التيالذريةهذهأين:السؤالطرحعندسيمالا،الذريةفيالأزماتهذهأولىتتمثل

منإسماعيلمولدبعدحتىتلد؟!لاعاقرإبراهيمزوجةوسارةالعهد،عنهاتحذَث

بعدتعقيداَالأمر)bيزا-13(":16)تكوينسارةلهوهبتهاالتىالمصريةهاجر

الحتميوالسؤالالمنتظر)3(.العهدطفليكونَلنإسماعيلبأنَّالإلهمنالصريحالإعلان

إليه؟السبيلوكيف!العهد؟طفلسيكونمنإذن:هناالأحداثعلىنفسهيطرحالذي

العهدطفلبمولدوسارةإبراهيمبتبشيرالتساؤلاتهذهكلعنالإلهيالفعليجيب

؟؟"6أفى؟فهـأ:11Wلا؟6إ"11ْ:إسحاقوهواليهويالمصدركُتَّابرؤيةحسبالمنتظر،

ويكونالحياةزماننحوإليكأرجعإني:فقال؟فيهأ؟6:يايهلأ؟7؟أ7إ؟و7؟إبرببما+

،02اص،القديمة()الساميةالعربيةالشعوبعندوالحضاريالتاريخيالمكير:حسنخليفةد.محمد(1)

،+لأدأ+لهـأ؟66!6+70أفى11+1666:.!،أهلا":561ءأ2"د،1ا!لا:لأ71لهـأ62،"؟لا،02صه

،11،11لا:3111ثاأفى616لأاولث!6

:JohnBright:,87p Robert .I Bradshaw: The Theology of the Patriarchs,1995, (URL
2002.robibrad. co. ,)ku Cited in!سهـح

(2.Eugene .B Borowitz:)2p
(3,James King West:,132p Robert .H Pfeiffer:)143p
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الي!وجماال!صدافياس!اليلينبتا!يحغ:الثالثال!اور

بالذريةالوعدهذاأنَفيسترمان".اجي1ويرى(.18:51)تكوينابن"امرأتكلسارة

الأدبمنبنماذجواستعاناليهوي،المصدرزمنمنبكئيرأقدمهومأإلممايعود

فيتتواصلبل،إسحاقالعهدطفلعندالأزمةتقفولمذلك)1(.لإثباتالأوجريتي

مرحلتانوهناك.صراعمنعيسوأخيهوبينبينهحدثوما،يعقوبمعسيمالا،ذريته

عيسو:لصالحالميلأدلحظةالأولىالمرحلةحُسمتوعيسو،يعقوببينللصراع

،!نيا!!ي+؟o"أع'إني!ا++ا!+!6!بر*،!...+6؟برايرoإ،ير؟ألال!6+،!11

ل!*،60001،لل!فى6يلإ+،فى6!،!م!،.!*ير!م*.!ابر61؟فى،7،لا!م!م!،!م!ير

!؟،ا،لا*ا!!؟؟،-ثبلإللأاءأني؟*ا1،يرا6لايئير!؟؟+برأثبإ،لإ؟ءأاأ7؟*نلأ

لهافقال.بطنها..فيالولدانوتزاحم،ي!+ا+:نيءأإ،يرا؟*دلإيئا؟ي!بر،++*.!لإأ!،6

وكبير،شعبعلىيقوىشعب،شعبانيفترقأحشائكومنأمتأن،بطنكفي:الرب

ذلكوبعدعيسو،اسمهفدعواشعر،كفروةكلهأحمر،الأولفخرج..لصغير.يستعبد

22-23،:2ه)تكوين"يعقوباسمهفدعىعيسوبعقبقابضةويده،أخوهخرج

البركة:علىبالحصحوليعقوبلصألححُسمتفقدالثانيةالمرحلةأفَا25(.

ير؟،؟+إ،؟،ي!لإ+66إ،*!برإ؟؟ير+اإ؟،؟،1؟،؟!+إ،؟+أ!اإ،نيما+اإ،إنلأ11

؟إ+ير*ء،!7.يرأأ)إ،ني؟؟اا،ل!++ابلإول،!،ل!؟716..،+إ+.أير؟63*نجيما؟+يئ

فتقدم؟716:ا!م؟؟ثب،6167لإ؟؟،لأ*7لإ!ير؟!ل،7يراإ،ني؟؟أير!؟،7لا؟،6

باركهقدحقلكرائحةابنيرائحةانظر،:وقال.وباركهثيابهرائحةفشموقبله

لكوليسجد،لإخوتكسيداَكن.قبائللكوتسجد،شعوبلكليستعبد...الرب

وهناك.(YR:27،27)تكوين"مباركينومباركوك،ملعونينلاعنوكليكن.أمكبنو

أنَّإلىالأولالرأىيذهب:البكوريةعلىللحصولالدؤوبةيعقوبمحاولاتفيرأيان

علىالحصولمحاولةعلىحفزهالذيأمر،لاَبائهالإلهيبالعهدعلمعلىكانيعقوب

وراءالدافعأنَفيرىالئاقالرأىأفَاذلك.بعدالبركةانتزاعثمأولأ،البكورية

.أواالا:أول710ك!د2(1)
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اللغويهوالس!ات!الدينيكلايخي!التاال!ضا!ذفياس!دا:التو"ةفياليصو؟ال!صدا

تمُنحكانتالتيالمزايأفييتمثلوالبركةالبكوريةعلالحصوليعقوبمحاولات

عنفضلاَ،إخوتهبقيةدونللأبالشرعيالوريثيكونأنهمنالبكوريةلصاحب

وقوانين(حمورابى)ّقوانينفيصدىلهنجدماوهذا.قومهبنيبينالكبيرةمكانته

)1(.نوزيألوأحوفيأخرىآشورية

ماجدوىما:كبيرةأزمةعلىينطوياَخرسؤاليبرزيعقوبقصةمع.ولكن

رويةحسبالميعاد،أرضعنبعيداَهربالأمرنهايةفيأنهطالما،يعقوبعليهحصل

الإلهيالدورإبرازمحاولةإلممايعودذلتصفيالسببيكونوربما؟اليهويالمصدركُتَّاب

مرتين:ليعقوبالربتجلفقد.قبلمنوإسحاقإبراهيممعأُبرزمثلما،يعقوبمع

لابانخالهثحا،حارانإلمماهروبهإلمماأدَّكمامماعيسو،وبينبينهحدثمابعدالأولى

رفقة:أمهمنبتوصية

لا!مأ؟!إ،نيي!؟إ+لإ؟،ير؟ا!يايرلأ؟؟+ا!إ+اثت+ا.بر،لا!مني؟إ،إبلإ؟+11

ير+نيإ7ولول؟،7ل!لال!أ+ذلأ6لإ؟؟،7؟ء+ا+؟ذلأ6نجيمالإ6بلإ؟؟،!لإ،!،!

حارانْإلىلابأنأخيإلىاهربوقملقولياسمعبنييأفالاَنبرأ:،؟ل!لبىثيمنج!6ث!+

11بهصنعتماوينسىعنكأخيكسخطيرتدحتىقليلةأياماَعندهوأقم

الربفيهاتجلىالتيالثانيةوالمرةالعهد.علىيهوهلهأكدَّحيث(.4-27:435)تكوين

الأمرالأولمأ،المرةفيبهوعدالذصتالعهدتحقيقنحوالتمهيدبمثابةكانتليعقوب

اص()2(.-6ا33:)تكوينعيسومعالمصالحةواقعةفيانعكسالذي

;*cمسلةعلىكتتالأكدىالمسماريوبالخطالبابليةباللغةسطراَلافثلاثةعنعبارة:حمورابىفوانين

ونصب.مردوكالإلهمحبدفناءفيالمسلةهذهحموراىنصبوقدالأسود.الديواريتحجرمنكبيرة

راعيليكونالراعيعصابخضوعيتسلموهوالمسلةهذهفيحمورابيويظهر.شماشالإلهمعبدفيمثلها

الغربيين.الساميينعندالرأسلباسوهووالعمامةالكهنةرداءيرتديوهوحمورابيوظهرالبثر.

22تفمقسماَعثراثنىالىحمورابىشريعةوقسمت Aمادة.

.4002،ك!،)61-فىلأ+أر،6306ك!،661336أ!أد:7ا؟،6616رث!)611630(1)

4002.URL: www.biu. ac. ,)li Cited inOctober)

.أواالا:أول561أث!فى(2)
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الليو؟اال!ح!دافياسراليلبنطتا!حغ:الثالثالباب

الإلهيالدورعلىالتأكيدفيكبيربشكلساهمتالأزمةفكرةأنَسبقممايتضح

الإلهبينللعلاقةالواضحالقوميالتوجهوبدأيةالاَباء،بهوعدماتحقيقيخاالقوي

العهد)1(.وجماعة

التاريخيُرىفلا،خصوصيةأكثررؤلةلْحوالتاريخينطلقوالاختيارالعهدومع

الإلهيالدعمعبءيتحملالذيالوسيطستكونالتيالعهدجماعةإطارفيسوى

الدورانْتهاءيعنيلاوذلك)2(.اليهويالمصدركُتَّابرؤلةحسبكلها،للإنسانيةالمُفتقد

الاَباء،منغيرهأوإبراهيمفيتكمنلا،إبراهيميهوهبهاوعدالتيالعظمةإنَّبل،الإلهي

وسائلسوىوغيرهإبراهيموليس،التاريخعبرعملهيمارسالذْييهوهفيتكمنبل

تلكظهورعندخصوصأ،الإلهيالفعلقوة-تتضحالاخرىتلوفمرةذلك)3(.لتحقيق

مسارتغيرلأنكثيرةأوقاتفيكفيلةَكانتوالتيالاَباء،واجهتالتيالأزمات

الأحداثليحول!الأحداثسيرفيالمؤثربفعلهيهوهفيأتي.الإلهيريدهاكماالأحداث

ذلك:توضحالتيْالمواقفومنالتارلخ)"(.منغرضهولصالحالآباءلصالحدائماً

وكيف2(ا-.12:5)تكوينالفرعونمعقصتهيخا:إبراهيممعالإلهيالفعلا-

إبراهيمقصةفيلوطدونلإبراهيمالميعادلأرضحفظهوكذلك،سارةلهحفظ

وسارةإبراهيمبتبشيرهانتهتوالتيالذريةأزمةفيدورهثم(.13)تكوينلوطمع

.(هـ91-:18)تكوينإسحاقالعهدطفلبمولد

،15111لاك!6:66)1(لمحاد

,JamesKing West:,133p Robert .H Pfeiffer: 142p
،5!أ11لأأ:ول71،3ا7236ا!ث!؟2()

.Bernard.W Anderson: 174p, James King West: 132p

،622ص،وحضاراتهالقديمايادنىالثرقتاريخفيعربيةرؤيهْ:حسنخليفةد.محمد)3(

.Bernard.W Anderson:,174p James King West:133p

الحالية،التوراةمصادرنظريةضوءفينقديةرؤيةودياتهم،الآباءتاريخ:هويديمحمودد.أحمد)4(

،402ص

.176Bernard .W Anderson: p
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اللغوب!الس!ات9والدبنيضالتاربخيصال!ضاطنفيس!lp:التوااةفيالي!وجماال!صدا

26()تكوينجرارملكأبيمالكمعالبدايةفيويعقوبلإسحاقالواضحتأييده2-

التزامهعلىدائ!ايؤكديهوهكانالأزماتهذهكلوفي3(.ا)تكوينلابانمعثم

)1(.معهمبالعهد

المعصيةلرغبةتاريخاَتُعدبأنهاالتارلخقبلماأحداثعنالقولصحلوإذن

ففلسفة.وجمأعتهوإلههالعهدتاريخبأنهالاَباءتاريخعنالقولفيمكنوالتمرد،

صاحباواحد:نسيجٍفيالثلاثةالأفكارهذهبينالربطعلىتقومهناالتاريخ

غايتهلتحقيقالإلهيدفيوسائلوجماعتهوالعهد،للأحداثوالمحركالرئيسيالدور

قبلمابأحداثلهالتقديمدونالاَباءتاريخفيالدخوليمكنفلالذلك؟التاريخمن

الأمروالتمرد،المعصيةرغبةعننجمالذيالإنسانيالانحدارمدبدلتبيان،التاريخ

بينهما،مشتركةعلاقةخلقفيالإنسانيالمجتمعمنالإلهيةالغايةبتحققيسمحْلمالذي

الجانبمنالإلهبأوامروالالتزامالطاعةمقابل،الإلهيينوالمساندةالدعمعلىتقوم

معوتكررت،الإبراهيميالنموذجمعمرةلأولتحققتالتيالغايةوهى،الإنساني

لتاريخاليهويبالمصدرالخاصةالفلسفةهذهإطاروفيبعد)2(.فيماويعقوبإسحاق

والشعوبالأمملجميعبركةوسيطيوسفشخصفيمُمثلاًالاَباءمجتمعيصبحالاَباء،

3()3(.:12)تكوين

مصر:منالخرولحادثةاليهوىالتفسير)!(

التيالمراحلأهممنالخروجوأحدأثمصر،فيإسرائيلبنيوجودمرحلةتعد

والفغَالالنشطالدوروإبرازتوضيحفيسيمالاإسرأئيل،بنيتاريخعليهاأشتمل

الممنوحالإلهيالوعدفيهايتحققتاريخيةلحظةأولالخروجكونعنففضلاً)"(.ليهوه

أيضاًفهو،إسرائيلبنيتاريخنسميهأنيمكنلماالحقيقيةوالبدايةالاَباء،مرحلةفي

.32"(1:.H.H Ben-Sasson)
.112لا،+716ا!31!16هول:لاأ5،لأفى7للاول،لمو11لأ،لا76اول6ث!أفىء:5،؟0لأ.ء(2)

(3.BernardW. Anderson:018p, James King West:014p, Robert .H Pfeiffer:)144p
(4,Bernard .W Anderso:,018p James King West:,014p Robert .H Pfeiffer:)144p
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الي!وبم!ال!صدافياسراليلبنبتا!لحع:الثالثالباب

فلسفةوتقوم)1(.كإلهيهوهقدرةحولالمتمركزالدينيبالشعورالإحساسبداية

دورعلالتأكيدعلى،تاريخمِةحلقاتمنسبقماشأنشأخهامصر،منالخروجأحداث

فكرتىإطارفيجماعتهوبينبينهالمتميزةالعلاقةوتوضيح،ْالخروجأحداثفييهوه

هنايظهرإسرائيلبنيلجماعةالقوميللمفهومالفعليوالتحقيقوالاختيار)2(.العهد

بينماانتقاليةفزة-ااملمات"أفراهامرأىحسب-يعكسوالذيواضحنحوعل

تمَّوقدبعد)3(.فيماالقوميةالاستيطالنومرحلة،الصغيرةالجماعةأوالفرديةحمالة

ويتضحمصر،فيتواجدهممنذإسرأئيلبنيجماعةوقوميةاليهويالدورعلىالتأكيد

لموسى:إلهيتجليأولعندذلك

للإبخ!،،7،ثت...6!!لإ؟!م6نجيما!،ل!صبخمإ،يا!+لألإ،؟،+ا6*ا+ا+ا،6!يرلمم111،

شعبيمدْلةرأيتقدإني:الربفقال:فيلإ؟،!ء،+أير؟الإ!!اإلإ؟6ءير*ْ؟،1.لإ+

11المصريينأيديمنلأنقذهمفنزلتأوجاعهمعلمتإنيمصر.،.فيالذي

:أخرىمرةالعهدعلىالتأكيديتم،المهمةبهذهموسىتكليفومع7-8()4(.3:)خروج

إ؟!+ا!+؟،ير!5؟،!م،+أ+!م!ا؟!!!!ير؟!لإيا6،يئإ،إيرا!+!!كالإ!7اير1

؟إل!للأأ،+!!بم!بم؟في!2؟بخل،فى+د+ا!ا*ء.6إ،يا+ا.فى،لإث!+ا6+ا!لإب!5؟ا،لإ!ا،

،؟؟+!إ،ل!رير+،؟!!ا!!،6ير!مإ،يلأ!م!د؟كبميلإ!ا+!6!ير*01!6،ل!!مفىb!اير

واجمعاذهبأ؟؟فلأ:!!افى؟++!بم؟،!ياإ؟،+ا؟،إ؟؟أ،إ؟؟؟؟،!+ا!ء؟،

قائلاًليظهرويعقوبوإسحادتىإبراهيمإلهآبائكمإلهالرب؟لهموقلإسرائيلشيوخ

أرضإلممامصرمذلةمنأصعدكمفقلتمصر.فيبكمصنعوماأفتقدتكمقدإني

،176ص،القديمة()السامةالعربيةالشعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكير:حسنخليفةد.محمد(1)

،أو"لا:)لأ6،لهـألأةالهـأ+،61!+6+أ6فى66،3ألا،161:70لافىلهـا)51

.Eugene .B Borowitz: 95p

أ،Y"3،لا76اء6+رأءدث!!،،6لأول+ك!6لأ106ء66731ث!6(2)

.Bernard .W Anderson: ,167p James King West: ,154p Eugene .B Borowitz: 95p

.1163لا:!667ك!ألاياولول0ك!3663()

7;)f.1151لا:36لا.

251http://kotob.has.it



اللغوي!والس!اتالديني!9التاايخيهال!ضامي!فيدلىاس!:التوااةفيالي!وفىاال!ح!دا

لبناًتفيضأرضإلىواليبوسيينوالحويينوالفرزيينوالأموريينوالحثيينالكنعانيين

17-)خروجوعسلاَ" 16 : r)المهمة:لهذهنفسهيهوهويسخربل

يرا+؟؟؟،56*إ!ا؟5،؟،!لإ!م7!اول!!؟ير،؟أ5*،بر،؟للإ؟،ر،إك!11

؟برأبراثت+!ي!بيما6نجيما!ير*.؟،3إد.يابر؟،!لإ!م+!،؟،بريبإ،؟،+!م؟بخ!،يرني!

بيدولاتمضولىْيدعكملامصرملكأنأعلمولكنيلملإ؟ير!:،نيير+!لإي!؟)-دا

ذلكوبعدفيها،أصنعالتيعجائبيبكلمصروأ!ربيديفأمد،قوية

1S)خروجيطلقكم" :-rإ+6لإ!م"برْ+اليهوي:النصفينرىوبدأنا2(.ه+،

:ه)خروج"شعبيأطلق:إسرائيلإلهالربيقولط،؟باول!+نيبر+،ل!؟لإ،5؟،!بم

فياليهويالمصدربدأأى3()1(.:ه)خروج"العبرانيينإله:؟دلإ+؟،!"ك!5؟،(/ا

المصدرتعبيرحسب،كأمةإسرائيلبنيمستوىعلىمرةلأولالقوميةنزعتهتجسيد

.اليهوي

المصريينفيضرب(،إسرائيل)بنيالعهدجماعةلصالحعفلهيهوهيمارسوبالفعل

مُرغماًالفرعونعلىالتأثيرفيالأثركبيرلهاكانوالتيبها،توعدهمالتيبالضربات

ملاحقةالفرعونيعاودذلكبعدولكنمصر)2(.منبالخروجإسرائيللبنيللسماح

النصعنهاعبَزأشدبقوةالمرةهذهولكنجديد،منيهوهيتدخلوهنا،إسرائيلبني

)3(:الخروجأحداثفياليهويالعملذروةتمثلالتيالبحرانشقاقحادثةفياليهوي

11تصمتونوأنتمعنكميقأتلالربا:!!؟فلأاإلإيخ!!يرير!،ير؟!11،+إ+-

14(.ا:)خرو!.4

يا3ي!؟+7؟،!ا!6ثب+،!!+،+الم+إ،أ!الأ+،!يايا،+أ!+ءنجيما+إ،لا11-

البحر،علىيدهموسىومد؟اء،!:إ،؟يراللأأيا؟؟؟+؟،!لإ+إ،بيما!؟اير،ير+

.1-6ألماالا،60:36(1)

.أ-لم1ا)الا:للأه2()

(y،6 6. (r:12االا،Bernard .W Anderson: p 4 A
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الي!وءال!صدافياس!اليليخاتالبخع:التالثالباب

الماء11وانشقيابسةالبحروجعلالليلكلشديدةشرقيةبريحالبحرالربفأجرى

؟ير؟؟+:إ+اإ"ر؟ايير؟ير+،"أ*12لإ+111،65:ذلكوبعد2(.ا:41)خروج

25(.:41)خروج"بثقلةساقوهاحتىمركباتهمبكرخلع

لتعههـاليهوي،المصدركُتابرؤيةحسب،الخروجأحداثجاءتالشكلوبهذا

فالإله.المقدسةوجماعتهالإلهبينمرةلأولوالتلاحم،القوميالإحساسبدايةعن

بهاوعدالتيئالوعودتحقيقوهو،التاريخفيغرضهلتحقيقكأداةالخروجيستخدم

تدخلبفضلالمصريينعلىإسرائيلبنيلانشصارالقوميالبعدعنوفضلأالاَباء)1(.

بنيإلهفرقيةفييتمثلوالذي،واضحنحوعلىلهالدينيالبعديظهر،يهوهومشاركة

أنفسهم:المصريينمناعترافاَبل،إسرائيلبنيمناعتقاداًليس،إسرائيل

لإرا؟+ا!ملإ؟!!6أ،*!بر؟ير؟؟ولإ،إ؟لإ+ا!م؟ثت+؟،1*؟الإ+إ،؟116

ساقوهاحتىمركباتهمبكروخلع؟وللإ؟،!:!ا؟إ!إ!ا؟!إ+،+ابر،،ديما؟لإياول؟ر،

11عنهمالمصريينيقاتلالربلأن،إسرائيلمننهرب:المصريونفقالبثقلة،

25()2(.ا:)خرو!4

عنفضلاًاعتمد،للتاريخفلسفتهفياليهويالمصدرأنَّنرىأنيمكنوهكذا

الإحساسوفكرةالعهد،وجماعةالعهد،أهمها:عنآصرعدةعلى،الإلهفوقيةفكرة

بلورةعلىمادتهانتهاءوحتىالأولممابداياتهمناليهويالمصدروعمل.بألأزمةالدائم

المحركةالأساسيةالديناميكيةالقوةهوفيهوه.الواقعأرضعلىللتاريخالفلسفةهذه

خرجالتاريخيفالحدثوبالتاليهو،يوجههاحيثإلاَّتتحركفلا،التاريخيةللأحداث

الدينيفالمضمون.القوميالدينيالإطاردائرةفيليدخلالتاريخيالإطاردائرةمن

-01nص،القديمة()الساميةالعربيةالشعوبعنوالحضاريالتاريخيالتفكير:حسنخليفةد.محمد(1)

.1161لا،ك!76اول6ر!اوللافىة666لأول+لا،ك!6:أول66316لأ181،6

.1161لا،لأ76اول6دث!ءأر"6،،ةءلمحا،لا،ك!+:االم317،ك!،6(2)
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اللغويصوالس!اتوالديندتىالتالميخي!ال!ضامينفيدراسص:التولماقىفياليصوجم!ال!صدا

العهديأتيثمنفسها)1(.التاريخيةالحادثةمنأهماليهويالمصدرلدىأصبحللحادثة

عنشىءيوقفهولن،البدايةمنيهوهقررهالذيالمستقبلعليهسيكونلماتنبؤيةكفكرة

اليهويالمصدريقدمهالذيالتاريخغالبيةيكونأنإلىذلكأذَىفقدوبالتالِى.تحقيقه

:12تكوينفيإبراهيممعيهوهقطعهالذيالعهدذلكوتنفيذتحقيقتاريخسوىلي!س

دورهاكليتمثل،سلبيةصورةفيالعهدجماعةتظهروالعهدالعهدإلهوبينأ)2(.-4ا

حادثةفياليهويالنصفيجاءمماذلكعلىأبلغولا.وتحقيقهالعهدنتيجةانتظارفي

البحر:انشقاق

11تصمتونوأنتمعنكميقاتلالربأ:!د؟؟فلأاالإيخد!يرثب!،!ا؟!11،+إ+

14(.:)خرو!14

العهدوجماعةوالعهدالعهدإلهعلىبتركيزهالإسرائيليالتارلخيكونهذاعلىبناءَ

لهذاالأوحدالبطلهوبلالرئيمصي،الدورصاحبهوفيهاالإلهتتجزأ:لاوحدة

التاريخعبرالإلهيالدورلإبرازوسأئلسوىليستأحدأثمنمرمافكل)3(.التاريخ

دراماخلالمنوذلك،الخصوصوجهعلالعهدجماعةوتاريخعموماَ،الإنساني

الأمر،الإنسانيالمجتمعإلممابالنسبةفاشلاَمأساوياَالتاريخبدأفقد)"(.مثيرةتاريخية

فشيئاَشيئاَالتاريختطورثم8ألسنتهموبلبلةتشتتهمإلىالأمرنهايةفيأدَّىالذي

المصدركُتَابرؤيةحسب-يعدالذيالعهدتحقيقطريقفيإلهيةورقابةبمساندة

-018ص،القديمة(إالساميةالعربيةالشعوبعنوالحضاريالتاريخيالتفكير:حسنخلمِفةمحمدد.(1)

W.

.17صه،الابقالمرجع2()

83،ص:الشيخد.رأفت226؟ص،القديمالأدنىالثرقتاريخفيعربيةرؤية:حسنخيفةمحمدد.)3(

.152ص،941صويدجري.جآلبان

167.Bernard .W Anderson: p

-4.300(4:.H .H Ben-Sasson)
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الي!وجماال!صراقياسرانيلبنبتالىيخع:الثالثالباب

ومعالاَباء.شخصياتخلالمنالمعوجالإنسانيللمسارإلهيأتصحيحاً-اليهوي

لأولالعهدجماعةأصيحتحيث،الذروةإلىالتاريخيالمساريصلالخروجأحداث

-اليهويالمصدركُتَابرؤيةحسب-قومىكيانذاتأمةتكونأنوشكعلىمرة

المصدرمادةعلىانعكسماوهو،التاريخلهذادينياًقوميأبعداًأضافالذيالأمر

.والقضاةيشوعسفريفياليهوي
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الرابحالباب

"للمصدراليهويالدينيما!ق"
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الأألاالفدل

(ألي!ياط!للفالإل!هيه)مف!م!

لقهي!

معينفصللاتلاحمِفيالإلوهيةتقديمهاليهويالمصدرقصصيميزماأهممن

حدِإلمماتتماسىالقصصهذهغالبية!أالإلهأوصافجعلالذيالأمر،وبيئتهالإنسان

الخطأ،في)الوقوع:وانفعالاتمشاعرمنفيهامابكل،الإنسانيةالأوصافمعكبير

هذافيالدراسةوتقوم()1(.الإنسانيةالصفاتمنذلانغيرإلى،والحزن،والندم

التالية:النقاطإطارفياليهويالمصدرنبئابعندالإلوهيةمفهومتناولعلىالفصل

للاله.الأنثروبومورفيةالرؤيةأولاَ:

الإنساني.والمجتمعالإلهبينالعلاقةثانياَ:

للاله.الخاصةالتجلياتئالثاَ:

والاختيار.العهدفكرتىضوءفيوالأخلاقيالدينيالسلوكرابعاً:

للاله:الأنثروبومورفيةالرؤيةاولاَ:

يمكنمافللبفيتدور،ليهوهومميزةخاصةرؤيةًاليهويالمصدرقصصفينجد

المصطلحأي(Anthropomorphic)الأنثروبومورفيالمصطلحعليهنطلقأن

الرؤيةمنجزءسوىليستالرؤيةوهذه)2(.للإلهالإنسانيالمصطلحأوالتجسيدي

اصالمجد:عبدبحر(د.محمد1)

مصادرنظريةضوءفينقديةرؤية،وديأنتهمالاَباءتاريخ:هويديمحمودد.أحمد،ألملا"116:دلأ2(للأ)1!)

Y?ص،التوراة l601-401ص،والعقيدةالتاريخفياليهودية:ناصفحفنيالدينعصام؟،

.S .R Driver: ,121-012pp Julius .A Bewer: ,77p .M .H Segal: "the Composition of the

.Pentateuch,Afresh Examination", 29p
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اللغوي!الس!ات9والدينيكلالتاايخي!ال!ضا!ينفياسهدا:التو"ةفيالي!وجماال!صدا

خلالمنليهوهالتجسيديةالرؤيةهذهملامحتتبعيليوفيمااليهود)1(.عندللإلهالعامة

:اليهويالمصدرقصص

إ،فى+؟ا!؟يم+ا!أ!ر؟6؟الإ؟!لإ+5؟ا،!يملإإ+ا،+ا6إ،،لإ11:بالصانعيهوهتشبيه-

نسمةأنفهفيونفخ،الأرضمنتراباآدمالإلهالربوجبل؟،،!:إف!ء++لإ؟،1

11وأنبتوعْرس/أ،يرء+:111،لالا::بالزراعةوقيامه7(2:)تكويناحياة

8-9(.2:)تكوين

الإلهالربا:؟إ7ء؟؟بر!5؟ا،!11،+إ+المشى:ليهوهالحركيةالأفعالتصوير-

11الربفنزل،+إ+:111،؟6:الأرضإلمماوالنزول،A(3:)تكوين"الجنة!ماشياً

-(5-11:7)تكوين

:الإنسانمعالمباشرالحوار
لأ.ير+ا+!6!م*،أ+،ير!أيا6!ير*،ا!6!7ياثبم.!،7؟!بم+لم+،6*برا،111

!6،ب!،؟7!ا+،؟)،!بر6!بر*،أ؟*!ال!،3ر!!6،با،ثت6*،ثبماأ+!،ل!بخل!يرنلأ

!6!+6!ير*،أ+!ا3!أ!!بم!مياد!،!يربربر7،؟،أل!6يْيجبلإلما+أ!م؟ا++!!

،+إ+6إ،.*!ير5إلأ.ير+ب!1ا!مبخا،ر؟ر+ا؟ا*للإ!م؟،ريل!+6!نجيما+الإنلأ+

ياا*.يرنبما،!إ،؟اإث!نلأ+ا+لإنلأ+6ا!.*!ير،+ل!بئ+-؟.*+!ير!الإنلأ+!!يا.؟،!

16!م؟؟؟!ابر!م!+ل!6أr*+؟؟*لالبما،؟،ثب؟إ؟نلأيا.ل!!،يب5ثبم+إ+،6!م*،!

،+ني!+،فىإلإ!،،7،،!م3!آد،!.*63إلا7؟يرإلألا+بلإيانأ؟++ا+،+3.!اا!بر

ايخ!نلأأ؟إ!!++*نلأ6،نلأأدلأ+أ!:؟؟ل!+Iأ؟،7؟؟يعا؟،1+لملإنلأ+أ؟،71؟،إ

فى:لا!هإ

الجنة،فيصوتكسمعت:فقالأنت؟أينله:وقالآدمالإلهالربفنادى

الشجرةمنأكلتهل،عريانأنكأعلمكمن:فقال.فاختبأتعريأنلأنيفخشيت

منأعطتنيهىمعيجعلتهاالتيالمرأة:آدمفقالمنها؟تأكللاأنأوصيتكالتي

مكتبة،القديمالعهديصورهاكمااليهود،عندالتريعيةوالنظمالدينيةالعقيدة:جلالمحمدد.ألفت!11

.12ص،4791،القاهرة،رأفتسعيد
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الي!وكل!لل!صد)الدينبال!ض!وذ:الراب!الباب

الحية:المرأةفقالت؟فعلتالذيهذاما:للمرأةالإلهالربفقال.فأكلتالشجرة

البهائمجميعمنأنت-ملعونةهذافعلتلأنك:للحيةالإلهالربفقال!.فأكلتغرتني

وأضع،حياتكأيامكلتأكلإنوترابأ،تسعينبطنكعلى،البريةوحوشجميعومن

تسحقينوأنترأسكيسحقهوونسلها،نسلكوبينالمرأةوبينبينكعداوة

1(.9-ه3:)تكوين"عقبه

.والريبة:الشك-

لا؟!فىألالإ+؟!اا!يخم!م+؟ل!ثت+،؟!؟ل!!ها؟!،5؟!+!+،6!م*،!11

++!،61اي!يرني،!!لانجير،؟!يايرل!!!،!؟يم1با!م!!+2يرأأ،++يرني،أ-فىلا!+2

هودْا:لإلهاالربوقال:!مفيما!يربم+6لإنجيما؟!؟!م+!+!ايا+.6ل!؟اأ!مإ!!5؟،!

شجرةمنويأخذيدهيمدلعلهوالاَنوالشر،الخيرعارفاَمناكواحدصارقدالإنسان

-23(.322:)تكوينلأبد"اإلىويحياويأكلأيضاَالحياة

فيوتأسفَّ...الربفحزنبربرأ:!!اإ،؟دالإد،+إ+..."إ،إ!!:والفرحالحزن-

رائحةالربوتنسمإ،+؟:؟ا؟،!!م+إ+ا،+اإ،؟+6/11-7(6:)تكوين"قلبه

.(22-8:12)تكوينالرضا"

إلإأ11/اب(5:ا)عدداجداً"الربغضبول*06:إ+ا،+ا'ل!إ،؟116:الغضب-

إ،؟116/ب(33:ا)عددا"الشعبعلىالربغضبحمىيردلأ!:؟؟+ا،+إ+ا

22(.:22)عدداللّه"غصْبفحمىك!5؟،!:لإلا

المصدرعئرعندمااليهويالمصدرقصصفيمرةلأولالفكرةهذهجاءت:الأبوة-

البشر.منخاصةجماعةومصيريهوهمصرِتلازمعنالعهد،إطارفياليهوي،

وثمَّهلهم)1(.دليلاَولكونيرعاهملهم،خاصاًإلهأيهوهيصبحالعهدهذافبموجب

أفرادمنفرداَالإلهمنلتجعل،الأخرىالشعوبمنبتأثيرالعلاقةهذهبتطوررأى

)1(Y2110,1174لا،ث!66:فىBernard .W Anderson: p
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اللغويضوالس!اتوالديني!ايخيكلالتاال!ضامينفيدلماس!:ة91التومبالي!وجما9ال!صد

وجماعتهالإلهكانفقد)1(.الأببمثابةلهمفيكودن،الدمبصلةإليهينتمونالجماعة

كثيرةالعلاقةهذهعلوالأمثلةواحدا)2(.ودينيأواجتماعيأسياسيأكياناًيشكلان

1(ا-ه:18)تكوينلإبراهيمزيارتهعنديهوهعليهاظهرالتيالصورةمنها:

لإ!إ،6يمإ،.*ء116إبرأهيممعيهوهحوارخلالىمنبدتالتيالحميميةوتلك

،!!مءلا!ا،بم+-إ*با؟؟،!ملايا؟يا+.6إ*لإيا؟با،إ،7ايا!مير*؟،إ*

!ث!6!ا؟د!إ؟ي!+ا!ا!!فى+!!يرا؟++بلإيا!د!+إ؟انيماي!وأ!لايرأير6!؟ب!لاأ

؟فى؟!:6بر!بْيما!لي!بيما+1613إ،*!مب!؟؟ير!باياي!؟؟يخ!!برأللأيا،ثت162!!يا

قليلليؤخذ،عبدكتتجاوزفلا،عينيكفينعمةوجدتقدكنتإنسيديا:وقال

ثمقلوبكمفتسندودنخبزكسرةفاَخذ،الشجرةتحتواتكئوا،أرجلكمواغسلواماء

11تكلمتكماتفعلهكذافقالوات.عبدكمعاىمررتمقدلأنكم،تجتازون

:ويعقوبعيسومولدعندرفقةمعوحواره(.18:35)تكوين

111،sN, Inل!6!برل!!أ++6+برا!،!فى+أO-تلأ66!ا7بخد!اا،برر!+؟+!ا!مأبت

،3؟16!م!برلا،7!ا!!م،!انجيماإ،إلأ؟؟!ا1،،!نيإ،!ايئم،+إ+6إ،*!بر،+الم+!!+

كالىْإن:فقالتبطنها،فيالولدانوترْاحملإدلإ،6:6،ي!دْإ؟+،!ء1ء!ا*.!اير*.!

أحشائكومن،أمتانبطنكفي:الربلهافقال،الربلتسألفمضتأنا،فلماذاهكذا

22-23(:2ه)تكوينلصغير"يُستعبدوكبيرشعب،علىيقوىشعب،شعبانيفترق

؟لإ؟يانيدايملإ؟،!م+)بخد؟6!يا6إ،!!ير،+إ+الإير،1إ،؟*11إسحاقمعوحواره

أقولالتيالأرضفيأسكنمصر،إلىتنزللا:وقالالربلهلإير،7:وظهر*ْء66لإنجيما

5؟ا،ييملإربر،6إ،*!بر؟ا+اثم؟يا،ير+،+إ+لإ!ا،1إ،؟*211(/26؟)تكوينلك"

6+ي!+ا7؟؟با!+إ؟؟؟،؟،يربخ!،7ا+36،!رلإ+7بر،بخد،6*!م،!؟،7لإ؟6+!

لأنيتخفلأ،أبيكإبراهيمإلهأنا:وقالالليلةتلكفيالربلهفظهربلإفى؟،:لإ؟؟؟!

2تكوين)"إبراهيمعبدبىأجلمننسلكوأكثر،وأبارككمعك 4 : 1Y).

6-7.صالمجيد:عدبحرمحمدد.(1)

محمدد.وتقديممراجعة،علوبالوهابد.عبدترجمةالسامييرْ،ديانهَفيمحاضرات:سميثروبرتسن)2(

رألأ؟43-42،.صام،799،للترجمةالقوميأثممروع،لثقافةالأعلىالمجلسحن،خليفة

8،أ9لملمأى؟6!،،6،لا661+ول11،لأللأ36؟7الأ،76اثاولأك!6ول:16،و!لألأأفى6 3 "Y.
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الي!وكلمالل!صداالدينبمال!ض!ولى:اللابيالبالط

التيالأمثلةمنبالعديدالخروجسفرفياليهويالمصدرقصصيمتلئ:القيادة-

المصريين:أيديمنإسرائيلبنيلإنقاذيهوهنزول:منهاالصورةهذهتوضح

لأنقذهمفنزلت؟؟ا*:؟الإ؟يافيأ5+أاير؟يدءلإ؟،!ول،+i!ا؟لإ،،إلإ؟+11

بنيبيوتواجتيازه8(.3:)خروج"الأرضتلكمنوأصعدهمالمصريينأيديمن

برر)ْأ،+إ+أد!؟116البكر:ضربةتصيبهملاحتىمصر،منخروجهمقبيلإلمرائيل

يسيرأنهكما27(.،21:23)خروج"المصريينليضربيجتازالربفإنَّءلإ؟،!:ثبم+

؟؟؟7إ+ْ+!3لارأأ+؟للأول!،أ!مبافىإ،؟!7+اْير111،+أ+ا:ونهاراَليلاَامامهم

أمأمهميسيرالربوكان!!ا،ير+:!،أ!م!ايرفى+ير؟!،؟لإ،6لإفلأ6؟بلإولأ!ير،!ا+

يمشوالكىلهم،ليضىءنارعمودفيوليلاَالطريقفيليهديهمسحابعمودفينهاراَ

!اير!:،ير؟!11،+إ+:إسرائيلبنيعنيقاتلوهاهو.2("11:1)خروجوليلاَ"نهاراَ

.(41:41)خروج"عنكميقاتلالرب

،+إ+لإوْبر،ابر،1غيور:إلهبانهالعشرالوصايافينفسهيصففيهوه:الغيرة-

.(02:4)خر*وجغيور"إلهإلهكالربأنالأنيإ*:7*،5؟"7كم

الإنساقواالإلهبينالعلاقة

أحياناً،الإيجابيةبينماالمراحلمنبالعديدالإنسانيوالمجتمعيهوهبإنالعلاقةمرت

:إطارفيالعلاقةهذهلملامحوصفيليوفيما.أخرىأحياناًوالسلبية

الإيجأبية.العلاقات()ب.السلبيةالعلاقات(أ)

السلبية:العلاقات(أ)

بسببوالإنسانجهوهبينالعلاقةفيتوتراَشهدتالتيالفتراتتلكبهاونقصد

يليوفيمااليهوي)1(.المصدركُتَّأبرؤيةحسبوالتمردللمعصيةالإنسانيةالرغبةتلك

اليهوي:المصدرقصصإطارفيالسلبيةالعلاقاتهذهمنلملامحرصد

أ.1158لاأ:الم7361اث!727661ا(1)
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اللغوي!والس!اتوالديني!التالبخي!ال!ضا!ي!فيدلىاس!:التو!اةفيالي!وطال!صدلم

(42-3:ب2:4)تكوينوالسقوطْعدنجنةروايةفي-)

عدنجنةروايةفيوحواء،واَدميهوهبينالسلبيةالعلاقاتهذهأولىتتمثل

والتمرد،المعصيةرغبةبراثنفيالإنسانوقععندما24(-3:ب2:4)تكوينوالخلق

ماعلىالحصولنحووالجشعالطمعغرائزعلىتنطويسلبيةوسائلذلكفيملتمساَ

هىالمعصيةهذهعلىترتبتالتيالنتائجوكانت)11.وحدهعليهقاصرأحقاًيهوهاعتبره

-ا34:)تكوينالأرضعلىحياتهمطوالدائمشقاءٍفيوبقائهما،الجنةمنطردهما

)2(.الإنسانيوالمجتمعالإلهبينالعلاقةفيالصدعمرأحلأولىالقصةهذهوتعد(.91

-1-11(:4)تكوين:وهابيلقابيلرواية2-

يهوهبينالسلبيةالعلاقاتبناءفيجديدةًلبنةَلتضيفوهابيلقابيلروايةتأتي

فصلذلكعلىويترتب،هابيلأخيهقتلعلىقابيليُقدمحيث،الإنسانيوالمجتمع

هذهحتىيكونأنفيالإنسانفشلفيتتمثلالتي،الإنسانيةالأزمةفصولمنجديد

قيلديهوالتمردالمعصيةرغبةوتتطوربل،يهوهعنهيبحثالذيالشريكهواللحظة

)3(.والقتلالجريمةسبيلهوجديدسبيل

:الطوفانروايةفي3-

علاقةخلقفيجديدمنيفشل،الأرضوجهعلالإنسانواَثامشرورتزايدبعد

فيالمتأصلالشرلهذانتيجةَالطوفانفيأتي.مرهi,i,ليهوهالامتثالعلىتقومإيجابية

ووسيلة،للمشكلةحلأليكوناليهوي،المصدركُتَّابرؤيةحسب،الإنسانيةالنفس

الإنساني.المجتمعفيوالتمردالعصيانرغبةلردعجديدةإلهية

،051ص:يجرويد.!لباناَ(1)

.كاواالا:ث!666لافى(3;

412

.J.Alberto Soggin:,115p Bernard .W Anderson:916p
(2,.J Alberto Soggin:)115p
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بابل:برخ!رواية-4

ذلكعنللبحثالإلهيةالرحلةدرامامنالأخيرالفصلبابلبرجروايةتمثل

السلبيةالعلاقةزالتولا)1(.البشريينوالتمردالمعصيةذروةتعدكما،الإنسانيالشريك

،الإنسانتملكفقد،الذروةإلىهناتصلحتىتتطور،الإنسانيوالمجتمعالإلهبين

الإله:معالنديةشعور،اليهويالمصدركُتَابرؤيةحسب

ني!يررااريلإبيما+ا؟يخلأ!ير،!6.*نلأأإا!مأ؟يال!،6يرراإ؟إ+؟؟111166،*يبم

بالسماء،رأسهوبرجاَمدينةلأنفسنانبنهلموقالوا:؟لإ؟،:ير،؟إ،بايا1؟أ-إفىا

علترتب4(.:اا)تكوين"الأرضكلوجهعلىنتبددلئلااسما،لأنفسناونصنع

:الأرضكلوجهعلىالبشربنيوتشتيتالألسننجلبلةفيتمثَّل!أإلهيعقابذلك

فبددهم+اللإ،6:بريرر.+أ1،؟+!ا+ا!؟31،فىإ،يايافلأ!!م!يل*،+أ+إ)؟لم!11

8(.:أا)تكوين"المدينةبنيانعنفكفوا،الأرضكلوجهعلهناكمنالرب

الإيجابية:العلاقات()ب

(،السلام)عليهإبراهيممعالإنسانيوالمجتمعيهوهبينالإيجابيةالعلاقاتتبدأ

موطنهبتركأمرهحيث.يهوهعنهوبحثرغبهالذيالإنسانيالنموذجكانفقد

أمةًنسلهمنويجعل،ويعظمهيباركهبأنذلكنظيرووعده،يأمرهحيثإلمماوالذهاب

فرصةكلفيبل،بذلكيهوهيكتفولم6-9(.ا-14،:12)تكوينمباركةعظيمة

العهد،علىالتأكيدهذاانعكسماوأول7(،:12)تكوينالعهدعلىلإبراهيميؤكد

سارةمنالعهدبطفلوتبشيره،1(127:)تكوينوقومهفرعونعلىنصرتهفيانعكس

وعمورةسدومدمارروايةفيوإبراهيميهوهبينالعلاقةقوةوتتأكد18إ.)تكوين

:كبيرةلدرجةبينهماالعلاقةقوةتصلحين-33(18:16)تكوين

و.611لاث!1:66(لاد،)
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اللغوي!والس!اتوالديني!التا!بخيقال!ضا!ينفيدااسقة"فالنقفياليصو؟ال!صدا

هل:الربفقالل!.ليما+:!إ،6!نجيما!بر!؟6؟ا!!إ،؟!مير؟+ا6:يم!مإ+ا111،+ا

لميم+"؟؟؟:يهوهأنَكما17(.18:)تكوين..011فاعلهأناماإبراهيمعنأخفي

عنصريته،فيوأيدهاب(24:)تكوينشىء"كلفيإبراهيمبارك؟بر.!اْلإ؟؟؟!

تزويجفيفكرعندما،الكنعانيينبناتتجاهاليهوي،المصدركُتَابرؤيةح!سب

:يقولإسحاقتزويجقبيلبيتهعبيدلكبيروصيتهفيإبراهيموهاهو،إسحاق

لإنلأ+ا؟برا+5*6!نجيما؟الإ؟ياإ*5؟ا،؟نيما!م،!!5؟،+ا؟،+الم117!!ني؟،يلأ

!ا6بخ!ءأ!ا؟؟،يا!!؟لإ،!!يا-،بر؟+ا؟برا+ني،أ،بررلإ6نجيما!يمري!إ،؟يرrnin؟يمبر؟إ،

لآ؟،+ء؟،7ا؟إ،ير6نجيمايم،!+انلأول،يم5لإ،+إ+...ير،لإلا+ابر؟إ،لإنلأ+ا!72؟؟

+!ابخلأبميم7يد؟؟!اول.6!ا*!ا،لانيمافى!6نجيما!!!ا،6؟؟6نجيمايميما)بخ!ير؟أول؟،ا!بر!

سمحلفكفأ:!فلأءإ،بر؟+فلألمبم+؟،2!،7!!افىأدءير!تم،+ني،*ا+ا+*؟+؟1!7

أناالذينالكنعأنيين،بناتمنلابنيزوجةًتأخذلاأن،الأرضوإلهالسماءإلهبالرب

إلهالرب...إسحاقلابنيزوجةوتأخذتذهبعشيرتيوإلىأرضيإلىبل،بينهمساكن

ليأقسموالذيكلمنيوالذي،ميلاديأرضومنأبب،بيتمنأخذنيالذيالسماء،

منلابنيزوجةفتأخذأمامكملاكهيرسلهو،الأرضهذهأعطيلنسلكقائلأ:

)1(.حارانفيوعشيرتهقومهبناتمنأي7(،3-42:4)تكوين"هناك

الإلهذلكصورةفييهوهيأتي،إبراهيمحول!اليهويالمصدرقصةطوالوهكذا

هذهفيوردماعلىبناءالقولويمكن.خطواتهكلفيلإبراهيموالدليلالراعي

لمصلحةنفسهءالاَخرهويهوهكرس،ليهوهنفسهإبراهيمكرسَّكمابأنه،القصة

البعدعلىيؤكدالذيالأمرالاَباء،باقيمعكثيراًالفكرةهذهتكررتوقد)2(.إبراهيم

)3(.الإلهقوميةمنانطلاقاًللعقيدةالقومي

لم.و11لا:لأ76ا6بغلاأءفى:5،؟0لأ.ء،52-1162لا،"76ايتغ7أ!غه"للأ6لا:أ+3؟6"ل!"(1)

;r)1141لأ،116ر+036،6)+أك!أفىول616،26:0366لهـألأ،

.2002James King West: ,912p Abraham, ,)1002( (URL: www. us- israel. org), Cited in

1ص،وعقيدة.تاريخاَاليهود.:سعفاند.كأمل)3( 5 rرؤلة،وديانتهمالآباءتاريخ:هويديمحمودأحمدد.؟

.182ص،التوراةمصادرنظريةضوءفينقدية

Frank Moore Cross: Canaanite Myth and Hebrew Epic, Essays in the History of the

.Religion of Israel, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, ,7391 75p

216http://kotob.has.it



الي!و؟الل!صدلمالدينبال!ض!وذال!ابهـ:اليالط

الذيالإلهيالعهدبموجبشىءكلعلىحصلفقدإسحاقإلىبالنسبةأفَا

معإيجابمِةالعلاقةوتبدو)1(.(أ4\-:12)تكوينبعدهمنوذريتهلإبراهيمجمهوهمنحه

613"بريثحبلهو،لأجلهليس،والمساندةالدعمعلىلهمؤكداَيهوهلهظهرحينماإسحاق

هذهحتىلأنهربما24(.26:)تكوين"إبراهيمعبدياجلمن3؟6:يا؟بر؟؟!

عنه.البحثدائميهوهكانالذيالإنسانيالنموذجذروةيمثلإبراهيمكاناللحظة

يبرزودورهاليهويالمصدرقصصفييعقوبفيهاذُكرالتيالأولىالوهلةومنذ

بينالعلاقةمظاهرتتضجلعيسويعقوبخداعلحظةمنفبدءاَ.الأحداثساحةعلى

تأييدهعلىمؤكداَا-91(5'8:1)تكوينإيلبيتفييهوهلهفيظهرويعقوبيهوه

وبعد.وأبيهلأخيهخداعمنيعقوبفعلهماضمنيبشكلِ؟وإقرارهبل،ومساندته

معاقبته،منوبدلاَاليهوي،.النصحسب،يهوهفعصراعلىيعقوبيدخلذلك

قوميةدلالةيعكسالذيالأمرإسرائيل،إلىيعقوبمناسمهبتغييريهوهيباركه

يمكنيعقوبقصةوفي)2(.الإبراهيميالعهدسياقفيالاَباءقصصبجميعجمرتبطة

دائرةمنيخرجلمحياتهظواليعقوبأنَوهى،القصةلهذهمهمةسمةعلىالوقوف

وجهعلىالعهدذريةمستقبلعليهسيكونلماإسارةيُعدقدالذيالأمر،الصراعات

والدعمالإلهيةالمشاركةضوءفيبعدفيما،الخصوصوجهعلإسرائيلوبني،العموم

.المختارةلجماعتهالمستمر

مطلقاَيهوهيظهرفلمما،حدِإلىباهتةيهوهصورةتأتى،يوسفقصةفيوأخيراَ

منالرغمعلىولكنالعهد.علىلهيؤكدولم،ليوسفاليهويالمصدرقصصطوال

إ؟!"إمنها:ويوسفيهوهبينالعلاقةقوةتعكسأنيمكنبسيطةإشاراتهنأكذلك،

ناجحاَ"رجلاَفكانيوسفمعجهوهوكان؟لإ؟"؟:؟"فلأإ؟"إأ؟66ث!!6إ!7

قم؟؟"؟6إ6إ7دا.!لأأ"66؟نجبهأ)3ْإ؟+أ7إ6إبر"إ"أ؟66نرلاإ211(/93:)تكوين

1103،3لا:3+أ؟لا6لهـأ1141،6لا:6،6126لهـألأ،Y"04:6"3+لأ!،الهـأ"لم:أأللألهـأ6163(1) Y411.

.(2 Frank Moore Cross:)75p
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اللغوقيالس!ات9الديني!9التا)يخي!ال!حعاطنفيدلىاسض4:التولىافيالي!وجماال!صدا

93:)تكوين"بيدهينجحهالربكانيصنعماكل9وأنَّمعهيهوهأنَّسيدهورأىأ:؟"6

يهوهدعمعلىمباشرةغيرعلامةالمصريلبيتالربمبأركةإلمماالنظريمكنكما3(.

:6؟أ،؟)لمب؟،؟ل!!م6+!؟!ث!7!6،؟؟3!!أ+،؟؟أ+لأ6،يرا؟؟ألأ؟،؟،111:س!ليو

93:)تكوين"يوسفبسببالمصرىبيتباركالربأنَّ...بيتهعلىوكلهحينمنوكأن

أu'إ"أ؟6لم!+6إ7إإ"؟!اا:بليهوهيزكهلمالمصريسيدهزوجةمعأزمته!حتى(.ه

عيحْىفيلهلْعمةوجعللطفاًإليهبسط؟6:؟6+-؟ه6لبأ6؟ببما!إأ؟إإ"!برأ؟؟7؟؟"أ

يوسفمععلاقتهفييبتعدْلميهوهفإنَّوبذلك2(.ا:9r)تكوين"السجنبيترئيس

ضمنيةجاءتليوسفمساندتهأنَّإلاَّ،عليهالسابقينالآباءمععلاقتهإطارعنكثيراً

يوسفقصةمنيجعلالذيالأمر،القصةأحداثخلالمنالمرءيستشفهاما،حدِإلى

يوسف:لسانعلىاليهويالمصدرفيقولالاَباء.قصصبينتميُزاَاأكثر

+،؟؟!ا،ثت+!؟،*.؟يخ!!؟فى!م،بر!ير،!بلإ،؟6،ث!يا!!أل!لإفى؟يا!+للأ!!11

لأنه،هناإلممابعتمونيلأنكمتغتاظواولاتتأسفوالاوألاَلىْ:!افىإ،ير!!5؟،!ير؟إ،ني

آخز:موضعفيويقول(.ه:4ه)تكوين"قدامكمالربأرسلنيحياةلاستبقاء

+؟+بر،اْ!+ايالأيا!ميلإأيا!ا.فى+ا؟نلأ++5؟،!يميمل!+6ل!ير،ب!يخيمايريخ!!؟!إثم11

،اليومكمايفعللكىخيراَبيفقصدالربأمَّالضراَليقصدتمأنتم؟+!دا!fl'!يريم

عنفضلاَ،يوسفقصةاعتباريمكنهوبذلك2(.":5ه)تكوينكثيراَ"شعباَليحيى

قصصلجميعالمطلقالأساسبمثابةالآباء،حولاليهويالمصدرحلقاتآخركونها

الاَباء)1(.

يهوهعنالحديثبدأالاَباء()إلهيهوهعنالاَباءقصصفيالحديثكانأنوبعد

وهولموسىيهوهفيقول)2(.الخروجسفرفياليهويالمصدرقصصفيإلمرائيل()إله

إسرائيل:بنيجماعةمعمصر!اأجلهامناختارهالتيبمهمتهيخبره

(1,James King West:,136p Bernard .W Anderson:)018p
:Dr,2):ط!لأ( Lee..A Belford: God and the Covenant with Israel, Introduction toJudaism)

2002.www. philosophy-religion. org), Cited in
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الي!وكل!لل!حعد)الدينيال!ض!وفا:ال!ايعالباب

!يدي!7+!!!،6ل!!م؟6نجيمايم!،بخملال!إ،+!،،؟ل!6+6*+ا!!+6!بر*،111

شعبيمذلةرأيتقدإني:يهوهوقالولير*ب،1:لإ+،؟دلإ؟،،فى،1رْلايىول؟إ،ءدلإبخ!!في

قصةوتأتي7(.3:)خروج"أوجاعهمعلمتإني،صراخهموسمعتمصرفيالذي

والتحزبالحميميةمدىعلىلتؤكدمه،وقوالفرعونيهوهبهاأصابالتيالضربات

فعلوا:مهماإسائيللبني

ياع3يبر+أ،ءلا5!،!لأل!!مإ+يرا!برأ؟،1؟ل!6ليما،إ+يرا!م،1جت+أ+ا،؟؟!ا+اأ11

منيموتفلا،المصريينومواشيإسرائيلمواشيبينالربيميرْ؟؟3:6،ليما؟لإبر؟إ،

أغلظمنهوأنهصراحةَيهوهيعلنبل4(.9:)خروجشىء"إسرائيللبنيماكل

الصورة،وعجائبهقوتهوقومهموسىأماميُظهرحتى،إسرائيلبنيعلىالفرعونقلب

واضحة:إنسانيةوفشاعرانفعالاتمنتخلولاالتي

إلإ+بر+أ!+؟ابر+؟؟،لإإ،ثت،فى؟ل!.+لإ؟فى.*+ء.ني*ياأ+ا،+ا1116،*!م

7؟إا؟ا7+إ،،؟!؟؟كالإلأ:يلإأابخا!يربرا.؟+أفييخا+لإ*.+.+،؟،نيللأا:!ا!ميلإ++،1ير+

)إل!،فت،؟ل!؟!!!ثت!؟،يئ6نجيمالإ+.؟،*2+إني!6،ير2ثبلايرير؟،؟نرا6بيما*+لإ

لكى،عبيدهوقلوبقلبهأغلظتفإني،فرعونإلمماادخل:لموسىالربقالثم:إ+،+ا

التيوباَياتيمصر،فيفعلتهبماابنلثمسامعفيتخبرولكى،بينهمهذهاَياتيأصنع

هذهفيالرئيسيفالسببا-2(.ا:ه)خروج"الربأنيفتعلمون،بينهمصنعتها

فييهوهمنرغبةسوىتألتِلم،المصريينأصابتالتيالضرباقيفيالواضحةالعدوانية

وراءيقفمنهويهوهأنذلكيؤكد.والمصريينموسىأماموقدراتهعجائبهيظهرأن

السماحوعدمإسرائيلبنيومطاردةالتشددإلىدفعهالذيوهو،الفرعونقلبقسوة

كانبماوإلههمإسرائيللبنيالواضحةالعدوانيةهذهولنقارنمصر.منبالخروجلهم

ألمهنا:نفسهيفرضالذيوالسؤال.التكوينسفرفيوإخوتهليوسفالمصريينمن

هذهإنممااللجوءدونمصرمنإسرائيلبنيخروجعمليةتتمأنالممكنمنيكن

هذهطواليهوهويواصل؟وعبيدهالفرعونقلبيهوهلينلوفقط،العدوانيةالأعمال

:يقولوصاياهإحدىفيفهاهو.إلههمدائماَسيظلأنهعلىالتأكيدالقصة
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اللغويصوالس!اتوالدينيضالتا)يخي!ال!ضاط!فيدلماس!:ةالتو)1فياليصوجماال!حمد!

!أ+ا+!م!يا!!ا؟ا؟،!لأ7؟؟فى؟7!مبرتيإ،37!اير!؟!يرنلأ.!ا؟ر.بر!لم!إ+؟ا11

يلإير!نيما؟!ا*نلأ،5*)؟برأ6!بر!!ا!أ.،؟+ال!!يرنيماا1،وفى!م6!برنلأ؟ا،؟وبر؟6نجيما!!

،؟بخ!،إلإ6!؟ير6!نجيما3.!ا،؟إل!بئأ5+ا.ثتلا!م؟نيللأءأني!لإ؟،.؟+أبراثت،!مني،لإ

،؟يم؟!بميا!،!7بر؟!!!ا؟إ،3،7!ال!!م؟ير،،؟7؟،؟د+!،بخ!؟ل!!،،؟،*+!!

أمامملاكامرسلهاناإ؟يرث!؟بخ!،1:إ؟ا،فىأ؟،+؟إ،إ،إ+بررياإ+؟؟؟.،!+؟بخ!،

واسمعمنهاحترز.أعددتهالذيالمكانإلىبكوليجىء،الطريقفيليحفظكوجهكُ

سمعتإنولكنفيه،اسميلأنذنوبكمعنيصفحلالأنه،عليهتتمردولالصوته

يسيرملاكيفإنَّ.مضايقيكوأضايقأعداءلنأعادي،بهأتكلمماكلوفعلتلصوته

واليبوسيينوالحويينوالكنعانيينوالفرزيينوالحثيينالأموريينإلممابكويجىءأمامك

23-25)خروجفأبيدهم" :.)rTالشعوبهذهاقترفتهالذيالذنبماندريولا

الحكم.هذاعليهايصدرحتى

العلاقةتطورتكيفليوضحالخروجسفرفياليهويالمصدرقصصيأتيإذن

المصدركُتَّابرؤيةحسبالعهد،جماعةعلىفقطاقتصرتوالتيالبشر،وبنييهوهبين

الناحيةمنللغايةمهماَالقصصهذاويعدالبشر.بنيمنغيرهمدوناليهوي

مأيهوهالأحداثفيسيتحكمالذيمن:التساؤليُطرحعندماسيمالا،اللاهوتية

القوميةفكرةلتكونبمصير؟3جماعته،يهوهمصيرتلازمالمنطلقهذامن؟!)1(الفرعون

وجماعتهيهوهبينالقويةللعلاقةانعكاساًسوىليست،المبكرةصورتهافيالإسرائيلية

إسرائيل،بنيإلهسوىليسفيهوهاليهوي)2(.المصدركُتَّابرؤيةحسب،المختارة

هذاالأزمةفكرةغذتوقد.سبيلهميعترضمنكلضدإلاَّفقطتظهرلاوقوته

فيالإلهيالفعلوتأثيرقوةمدىلإظهارمهمةوسيلةًكانتحيثالقوميالإحساس

يعزضمنكلعلىواللعنة،إسرائيللبنيالبركةعلىذلكفيمعتمداَ،الأحداث

154.(1 James King West:)p
Frank،ث!76اء7+رأءث!فى!،،6لأول+ث!'لا،:أول66613ث!،(2) Moore Cross: 75p ، 1 6 "I7
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الابو؟الل!صد!الدينيال!ض!ونااللايهـ:اليالط

فيليتركزعنهيبحثيهوهكانالذيالإنسانيالشريكتقلصوبذلك)1(.طريقهم

السمة11علىيدلفإنماسىءعلىذلكدلوإنالتعبير،لناجازإن،الإسرائيليالشريك

الإلهية.للعنايةمركزاَفقطإسرائيلبنيمنجعلتالتي)2(للإله"الاصطفائية

للإلهالخاصةالتجلباتئالثاَ:

مظاهرمنكثيراَاليهويالمصدرقصصفيبالإلهالخاصةالتجلياتتوضح

القويةالصلةعلىالتجلياتهذهخلالالتأكيدسياقفيللالوهية،التجسيديالمنحى

أهمتتبععليليفيماوسنعمللها)3(.تجلىالتيوالشخضياتيهوهبينربطتالتي

إطار:فياليهويالمصدرقصصفيالإلهفيهاتجلىالتيالصور

المباشر.غيرالإلهيالتجلِّي()بالمباشر.الإلهيالتجئن(أ)

المباشر:الإلهىالمجلّى(يا

فيذلكأمثلةومن،ملموسةماديةصورةوفيوسيطدونالإلهتجلّيبهويقصد

:إليهويالمصدرقصص

إبراهيم:مع-ا

فيالواردةالعهدقصةفيإبراهيممعالمباشر،لإلهيالتجلصورأولىتأتي

أنَّضمنيبشكلالقصةأوضحتحيث،التكوينسفرمنعشرالثانيالأصحاح

6.:لأبيمإ"ْ؟بر؟!ث!)6إ"6إ؟؟"11:شكيمفيمورةبلوطةعندلإبراهيمظهرقدالرب

نفسها:الفقرةفيكذلكالنصويقول!7(.:21)تكوين011..وقاللأبرامالربوظهر

11.لهظهرالذيللربمذبحاَهناك!بني؟؟"أ:؟ر؟ث!66إ؟"6؟إبر؟يخلأه6؟أ"إ

وسيط.دونمبالضرتجلِّيأنهيوضح،الشكلبهذالإبراهيمالإلهتجلًيعنوالتعبير

.58ص،25:-صسميثروبرتسن2()

.3ارالاأ:أ!لأللأ616د)3(

(1.Bernard .W Anderson:)181p
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اللغوي!والس!اتالدينيكل9التاردخيكلالمضاط!فيدلىاس!:التولىاةفيالي!وجماال!صدلى

:إسحاقمع-2

السادسالأصحاحفيالواردةجرارملكأبيمالكمعإسحاققصةفيوذلك

بمفرداتاليهويالنصخلالمنضمنيأالتعبيرتئَمفقد.التكوينسفرمنوالعشرين

بعدمويأمره،لإسحاقيهوهيتجلى:السابقةإبراهيمقصةفيكانتالتيتلكمعتتشْابه

الذيالعهدعلىالقصةثنايافيلهمؤكداجرار،أرضفيوالتغربمصر،إلىالذهاب

26:)تكوين.011وقالالربلهوظهر6:لأ!بمإ"6ْإ"7؟؟"أ6%لأإ11:إبراهيممعقطعه

منلهمؤكداَسبع،بئرإلممايتجهعندما،لإسحاقأخرىمرةًيظهريهوههووها2(.

الأ:؟6؟؟"؟66إ"6؟؟"أ6؟لاإ11:إبراهيممعقظعهقدكانالذيالعهدعلىجديد

24(.26:)تكوين"الليلةتلكفيالربلهفظهر

المباشر:غيرالإلهىالتجلى()ب

التالي:النحوعلىمختلفةأشكالفيتمثَّلوسيطوجودفيالإلهتجلِّيبهويُقصد

.والرؤىالأحلامفي3-.بشريةصورةفي2-.ملاكصورةفي-ا

:ملاكصورةفى1-

هاجر:مع-

وسارةهاجرقصةفياليهويالمصدرقصصفيمرةلأولالصورةهذهوردت

لهاجرالربملاكظهرعندما،التكوينسفرمنعشرالسادسالأصحاحفيالواردة

لأوامرها:بالامتثال!ويوصيها،سارةوجهمنبالهروبقرارهاعنيثنيها

+ا+،7ير!!م!ا+6!م*،!...6+++بخم!،؟!ير،1بال!3+ا+،7يرل!!م+ك!لأ!م،!11

فيالماءعينعلالربملاكفوجدها،؟،؟:!؟+إ،إبم؟دايبئ؟؟بخ!7!يافلأأ؟،:

11يديهاتحتواخضعيمولاتكإلىارجعيالربملاكلهافقالالبرلة...

إ،؟*ول116:لأوامرهامتثالهابجزاءيغريهاأنالربملاكينسَولم7-9(.:16)تكوين
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ال!و؟لل!صداالدينبال!غم!وذ:ال!اب!المالط

ملاكلهاوقالفى:6!م،؟؟56*إ7بلإ؟6ث!+ير+6لإ؟6؟+،+إ+!م!ا!7ير+

إلىإشارةِفيوذلك1(16:5)تكوين"الكثرةمنيُعَدُّفلانسلكاكثرتكثيراَ:الرب

.(61:11)تكوينإسماعيلمولد

إبراهيم!مع-

والعشرينالثانيالأصحاحفيالواردةإسحاقلابنهإبراهيمذبحقصةثنايافيوذلك

11إ-براهيمالربملاكنادى؟بر؟؟ه:ك!)6إ6إبخغإ؟66؟ا؟""إ:التكوينسفرمن

:إسحاقبذبحلأوامرهامتعالهجزاءعنهراضالربأنَليبلغه(51:"()تكوين

31*؟؟+؟nxn6+6)لالبماIلإني،للأأفى،،+إ+،لإ!إني؟ل!!،؟،1116)ك!!م

؟،أفي:؟فى7يدأ6ك!5!؟؟نر؟؟ئرفيإ:!يرقيدلأير؟7(بر،قي؟،؟لأك!+7+رك!ثؤ؟؟ليمافى

إ؟+؟136*،؟،1نيب!6لإ+؟؟لولأأ،؟نلأ؟،نييئفى+ب!،6لإنجيماSiأير+؟نيماول،!

:الربيقولأقسمتبذاتي:وقال؟+اْبر،:ببرلا؟ني6!نجيمافىب!بم؟،؟يممأ،،إ،بر7؟؟؟لأ

نسلكوأكثرمباركةأباركك،وحيدكابنكتمسكولمالأمر،هذافعلتأنكأجلمنإني

ويتبارك،أعدائهبابنسلكويرثالبحر،ساطئعلالذيوكالرملالسماءكنجومتكثيراَ

c1-22:61)تكوين"لقوليسمعتانكأجلمن؟الأرضأممجميعنسلكفي n.

موسى:مع-

سفرمنالثالثالأصحاحفيوردتالتيالمحزقةالعليقةقصةفيوذلك

6إ66؟؟؟6إ"؟لأْاا:3المحترقةالعليقةوسطمنالربملاكلهينلهرحيث،الخروح

2(.)خروخ!011:3.الربملاكلهوظهر؟؟،1:

بنبرية:صورةفى2-

إبراهيم:مع-

الأصحاحفي،رجالثلاثةصورةفياليهوي،النصحسبيهوهينلهرحيث

لا66إ16لإ"إإ"يخلأ"؟؟؟لأ...إ"بر؟)6ْإ6إ؟؟"أإ"؟لأاا:التكوينسفرمنعشرالثامن

عينيهفرفعممرا...بلوطاتعندالربلهوظهر1:يأ؟566إلإبر6!ث!إفبهأ6يخلأفبلأ)6ْ!؟إ
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اللغوي!والس!اتوالديني!التالميخي!ال!ضاط!فيد"س!:التو!اقىفياليصوجم!ال!ح!دلم

هذافيالغموضويتمثل-2(.ا:18)تكوين"لديهواقفونرجالثلاثةوإذاونظر،

الحديثمنالانتقالفي،اليهويالمصدرإلىنسبهعلىالعلماءغالبيةاتفادارغم،النص

لإبراهيم.يهوهفيهاتجلَّىالتيالثلاثيةالبشريةالصورةمعالحديثإلمما،يهوهمعالمبالضر

11الربلهوظهر6:إ66؟؟"أإ"؟"11:الأصحاحهذامنالأولىالفقرةبدايةفيفبينما

فرفعدإ؟"أ:؟لإ؟"ه؟إفبأ!ه6يخلأفيهأأ6ْأ؟رإ"نرلأدإ"إ"أإ"لبألأ11نفسها:الفقرةفينجد

11!!.لاتجبغ6الثالثة:الفقرةفينجدثم".لديهواقفونرجالثلاثةوإذاْونظرعينيه

نإسيديا:لوقا:ببما؟67ببماثا!لم3.6؟لإ؟ثا-إل!ببما،إ،لاثب؟أ؟لإلأ؟،-إلأ؟هإ،ث!7

فيذلكيليالمفرد.بصيغةوذلك"عبدكتتجاوزفلاعيئيك،فينعمةوجدتقدكنت

3:؟ببما؟؟+إ؟ليأيأرألا؟"يره6أ؟؟لأأ11:الجمعبصيعْةالحديثوالخامسةالرابعةالفقرة

القصةهذهفيلإبراهيمالإلهيالتجلِّيويعد".الشجرةتحتواتكئواأرجلكمواغسلوا

يتضحللعهد)1(.الرئيسيةالشخصيةيعدالذي،وابراهيميهوهبينالعلاقةلقوةانعكاساً

:الأصحاحهذامنالثالثةالفقرةفي،إبراهيملمطلبالإلهيةالاسشجابةخلالمنذلك

با؟؟117(با!ا!م؟يا+.6-إ*5لإ؟ب!،إ،7؟الإ*؟،!م!-إ*لإإ،!+6*!برإ،11

فقالوا:؟؟؟؟:6بر!نجيما؟لأيي+براإ،؟*ء1116:إبراهيممطلبعلىالإلهيردالفيكون

إ؟يرفى!ءلإ+اإ،نر+11يهوهمعالطعامتناولعنناهيك".تكلمتكماتفعلهكذا

ة113،.*د+ابلإ،!ثا+يدير،؟!+لا!مإ+أ!!ا؟إ،؟!أ،؟ال!لما+6!نجيما67+فىا؟ا

تحتلديهمواقفاَكانوإذ،قدامهمووضعهاعملهالذيوالعجلولبناَزبداَأخذثم

.(21-9)الفقراتويهوهبراهيمإبينالحميميوالحديث.(A)الفقرة"أكلواالشجرة

:يعقوبمع-

فيلهظهرالذيالربمعصراعفياليهوي،النسنحسبهنا،يعقوبيدخل

الثانيالأصحاحفيالواردة،حارانأرضمنيعقوبعودةقصة!ا،إنسانيةصورة

يأ؟أ+7يألبمايبمأ؟"فلأإ"بم!؟7اأ؟؟73.6اييما6إ"إ؟116:التكوينسمْرمنوالثلاث!

.1126لا،6"7االم6أث!فىء:لا)05لأ.ول(1)
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ال!؟لل!ممداالدينبال!ض!وذ*ابهـ:الباب

24(.32:)تكوينالفجر"طلوعحتىإنسانوصارعه،وحدهيعقوبفبقى؟لبهأ؟6:

تعليلمنيتضحالذيالأمر،رؤيةأوحلماَوليسحقيقةَكانهناحدثماأنَويبدو

أة7ا؟يغنجبأ!.73ا"ياإ"برا؟لا11:فنيئيلتسميةأصل،يعقوبلسانعلى،اليهوىِالمصدر

المكاناسميعقوبفدعاإثبفبهأ":إ؟إ؟)6!إ3ث!)إ"!3؟!!ث!)ْ؟؟6؟66برإ"؟)3

ويرى3(.ا32:)تكوين"نفسيونُجيتلوجهوجهاًادثهنظرتلأنيقائلاَ:فنيئيل،

يرالتحمعملياتمنمتعددةبمراحلمرتقدالقصةهذهأنَ"ويستكنجاجيمس1

"ه"6()ببما؟6يسيف"اعيلي1أنَّإلاالاَن)1(.عليههىالذيالغموضفيسبباًكانت

.والإنسانالاَلهةبينالصراععلىمثالالربملاكمعيجقوبصراعقصةأنيرى

منبعاستخدامفييرغبأوالبطلفيهايطالبالتيالحادثةفكرةإلىيعودالقصةوأصل

بذلكيقوميتركهلاالمكانهذايحرسالذيالمحليالإلهأوالملاكأوالروحولكنالمياه

التوراتيةالقصةأنَذلكيؤكدومما)2(.البطلإصابةعنيسفرصراعفيمعهويدخل

الفكرةعلىيؤكدالذيالأمرالفجر،بزوغمعالصراعانتهاءعلىأكدتاليهوية

فيسوىتظهرلابل،الصباحنورمعالظهورتستطيعلاالأرواحهذهأنَّمنالقديمة

)3(.الليلفترات

الاحلاياالتوالرؤى

الثامنالأصحاحفيالواردة،يعقوبقصةفيالصورةهذهفيالإلهيالتجئنجاء

فييعقوبرآهالذي،الحلمفيليعقوبجهوهيتجلىحيث،التكويناسفرمنوالعشرين

بقوله:إياهمخاطباًسلمعلىواقفاًيهوهرأىحيث،منامه

نلأير+لإ++6ك!ني+!؟،،لإ!+اإ*5؟،!بر،7لإ؟6+!5؟،لإ،+ا+اك!إ،ا
+رفىد!+؟!مأبر!نر،!م!رل!6افى؟1!+6ي!فىبر7؟يلأ؟+،+!؟بلإلأ؟يرفيإ+!يخ!!7نج+للأ!ا،

؟!،7أنجيما!ير7بى!م؟،ر!مإ؟إ+7؟بلإا؟؟++!6!م+فى+ني!مبريا7يرإ؟؟داإإ؟+!إ

02.ايلأا)2(بإ؟،607

لهـأهلهـأه:)3(

(1,James King West:)135p
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اللغو!والس!اتوالدينيهايخيضالتاال!ضامينفيد"س!:التو"ةفيالي!و!ال!صدا

ل!!6نجلأ!بم6بلإ7؟؟ل!!5*،بر+*أ؟+!م؟!؟يا!7،؟+ني؟!6يربخل6نجلأ!بمثتد.يا

التيالأرض،إسحاقوإلهأبيكإبراهيمإلهالربأنا:7!ا؟؟؟؟!6!نجيمالإ+لإبئ،؟ا

غرباَوتمتد،الأرضكزابنسلكويلكزن،ولنسلكلكأعطيهاعليهامضطجعأنت

معكوهأنا،الأرضقبائلجميعنسلكوفيفيكويتباركوجنوباَ،وشمالاَوشرقاَ

11بهكلمتكماأفعلحتىأترككلالأني،الأرضهذهإلمماوأردك،تذهبحيثماأحفظك

منالرغمعلى،ليعقوبالعهدعلىالإلهيالتأكيدهذأويأق13ِ-16(.28:)تكوين

،+إ+إ؟،+لإ+،؟،+!،أ!فىنيياإني؟بخ!،11:قالعندماليعقوبالضمنيالتهديد

2(.28:1)تكوينإلهاً"لىالربيكونأبيبيتإلممابسلامورجعتير*5؟،!:بر،

والاخنيار:العهدفكرتىضوءفىوالأخلاقىالدينىالسلوكرابعأَ:

الأمرالعهد،ومجتمعيهوهبينالعلاقةقوةاليهويالمصدرمادةخلالمنيتضج

جمهوه:فكانالمصير.فيؤالاندماجالتوحددرجةإلمماوصلالذي

لإ؟،ا+؟؟+،ل!+ا.+111،يخلأ+لا(42'6:1)تكوينااإبراهيملهإلإ؟؟؟ا!:11!5؟،

هىالعهدجماعةوكانت.(53:"ا)تكوين"إسحاقأبيهبهيبةيعقوبوحلف،ير؟+ا:

فيالدينيالسلوكجاءوبالتاليالبشر.بنيمنغيرهادوناختارهاالتييههوهجماعة

هودأئماَيهوهفكان)1(.يهوهطىوأحدةفكرةحول!متمحوراَأليهويالمصدرقصص

لتأثيرتتبعيليوفيما.جماعتهواختيارالعهدقطعفيسيمالاشىء،كلفيالمبادرةصاحب

قصصوأبطاللشخصياتوالأخلاقيالدينيالسلوكعلىوألاختيارالعهدفكرتى

.اليهويالمصدر

العهد:فكرة(أ)

المصدرقصةبدأيةفي(السلام)عليهإبراهيممعيهوهقطعهالذيالعهدجاء

الإلهيللفعلجديدةمرحلةبمثابةليكونأ(-4ا:12)تكوينإبراهيمحول!اليهوي

.(1 Frank Moore Cross:)5-4pp
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الي!و،لل!صر)الدنجيال!ض!هنا:اب!الاالباب

فيدورأىلإبراهيميكنلم،إلهيةبمبادرةالعهدجاءوقدالعهد.جماعةخلالمن

بينالربطالعهد،هذاإطارفيالأولمما،للمرةوحدث.اليهويالنصحسبحدوثها،

هذافبموجباليهوي)1(.المصدركُتَّابرؤلةحسبالميعاد،وأرضوالاَباءيهوه

ممنَلاً،وإبراهيم،النسلويكثرالاسمويعظمالبركةيمنحمنهويهوهيكونالعهد،

الدخولفيفتتمثل،الإلهيةالمنحهذهمنالغايةأمَّا.الإلهيةالمنحهذهمحطيكونللاَباء،

هوالعهدأصبحوبالتالي.لذريتهأبدياَإرثاَلتكونإبراهيميهوهبهاوعدالتيالأرضإلى

علىسنركزيليوفيما)2(.ببعضبعضهاالاَباءقصصبينيربطالذي،الرئيسىالخيط

علذلكتأثيرومدى،إسرائيلوبنيالاَباءقصصخلال!بها.العهد،مرَّالتيالتطورات

الآباء.لمختمعوالأخلاقيالدينيالسلوك

السلامعليهإبراهيممع

فيالواردةجهوهمعالعهدوقصة(السلام)عليهإبراهيممعالعهدبدايةجاءت

لمالعهد،هذأإطاروفي.التكوينسفرمنعشرالثانيالأصحاحمنأ(-14)الفقرات

بمثابةكلهالعهدجاءبل،جانبهمنالتزاماتبأيةصراحةإبراهيميهوهيطالب

فكرتيعلالتركيزمعسيمالا،الإلهيالجانبهوواحدجأنبمنووعودالتزامات

نأيجبأَلهإلاَّ.سبيلهمفييقفمنكلعلىواللعنة،وذرضهلإبراهيموالعظمةالبركة

:18إتكوينلإبراهيمالعهدعلىتأكيدمنوعمورة،سدومدمارقصةفيجاءمانرى

فيقولالوعود،هذهجهوهينفذحتىتوافرهامنبدلاالتيللمثروطبداية17-91(

:يهوه

أ،؟ا؟؟+ا!إكم.للأ.بيما+!إ،6!يْي!؟6+!!مب!لإ،+!مير؟+ا!!6أ+اf،+ا11

نجيما6كيم!ا!يري!أ،+لا؟،1؟،+ا!؟،.أ،،إبر.يا+أاإ؟؟فىإإلالاأ!إ+أيايرأأ،،؟ا،+

لا؟نيا!م++2ير+أ!اي!لآ+ا+ا،لأ؟؟16!منلأ!61،ي!!+أ؟،+!!1،ر++!+اأد،

.V."2ث!:76ا6!م736اءلأء6،!فىث!031+61+،7631اء615+لا؟:630لا6ءلهـأ(1)

Frank،5االا6:36.لا2() Moore Cross: 75p
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اللغورزوالدل!اتوالديني!التاريخي!ال!ضامينفيد"س!:التو"ةفيالي!وجماالهصدلم

عنأخفيهل:الربفقاللإير،1:؟؟66ك!نجيمالإ+لإ؟؟؟!ل!،،+إ+؟؟،*بلإأ!اول

.الأرضأممجميعبهويتبارك،وقويةكبيرةأمةيكونهـابراهيم،فاعلهأناماإبراهيم

وعدلاَبراَليعملواالربطريقخفظواأنبعدهمنوبيتهبنيهيوصيلكىعرفتهلأني

هذاإزاءإبراهيممنالدينيالسلوكوجاءبه".-بما-لإبرأالربيأقلكى

التالي:النحوعلىالعهدإطارفيلهالإلهيالتكليف

لإير"أ6؟جت6بر!نجيمالإب؟!7إ"!ا11:يهوهأمرهحيثودْهابه،جهوهلأوامرامتثاله-ا

أ(.21:4)تكوين"الربقألكماأبرامفذهب،+إ+:

إ؟ك!+؟اير،+إ+ء؟؟؟ني!إ،؟ا11:لهظهرحيثللربمذبحاَإبراهيميبي2ْ-

(.ب12:7)تكوين"لهظهرالذيتللربمذبحاَهناكفبنىةلإير،1

ب(.21:8)تكوين"الربباسمودعا،+إ+:!؟ني"إ،+ا؟*:يهوهباسمالدعاء3-

إبراهيمبناءوتكرر.إلهيتكليفدونلإبراهيمالدينيالسلوكجاءفقدنرىوكما

إ"يبهأفىلأ3ْإإ؟فى؟هإ"ث!؟؟11:حبرون!المرة5هدْولكن،لوطمعقصته!للمذابح

وأقاموأتى،خيامهأبرامفنقل7:إ؟"7يتغإ؟؟يخلأهإ"؟أأأ؟؟؟66؟نجبلأ؟!غ؟"؟"؟يم!أْ

.(13:18)تكوين"للربمذبحاَهناكبنى،حبرونفيالتيممرابلوطاتعند

إسحاقمع

فيوذلك،إبراهيممعيههوهقطعهالذنتالعهد،إلىالإشارةإسحاقمعتكررت

علىسريعاَإسحاقفعلرديأتِولم(.2-ه26:)تكوينجرارفيإسحاققصةثنايا

يهوهيظهر،وقومهجرارملكأبيمالكمعالمواجهاتمنسلسلةبعدولكن.ذلك

إبراهيمبهاوعدالتيالوعودعلىلهمؤكدا24َ(26:)تكوينسبعبئرعندلإسحاق

النسل:وتكثيرالبركةمن

لإيالإ؟،7لإ؟؟+!!5؟،!ربر،6إ،*!م++أ!؟يخا،!ا+ا،+لم+لإ!ا،1إ،6*11

:لإير؟،!؟ا؟يرل!6أي!فى؟7ي!؟؟+!؟،؟؟،؟!7،بخ!فى؟أ؟،بررل!7يخدل!،ثب*؟،؟
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اليصو!لل!صدلىالدينبال!ض!ونالرابهـ:الباب

وأبارككمدكلأنيتخفلا،أبيكإبراهيمإلهأنا:وقأل،الليلةتلكفيالربلهفظهر

تجاهلإسحاقالدينيالسلوكيأتيهناومن".عبديإبراهيمأجلمننسلكوأكثر

!أْمتمثلاَالعهد

هناكفبنىتجم؟ثف؟:ني!إ،؟أ11جهوه:لهظهرحيثسبع،بئرفيللربمذبحبناءا-

أ(.26:52)تكوينمذبحاً"

(.ب26:25)تكوين"يهوهباسمودعا،+إ+ا:!؟نيإ،نرا؟*11:يهوهباسمالدعاء2-

ستتباركفبينما.إبراهيممععنهاالشىءبعضإسحاقمعالعهدبنيةوتختلف

جميعنسلك!ْوتتبارك؟!؟6:3إلاأا6ْ3؟إ؟يأإ؟؟؟؟3!11:إسحاقنسل!الأمم

يابر6برإبر؟13إ11:لْفسهإبراهيم!ستتباركب(264:)تكوين"الأرعْأمم

وهذاب(.12:3)تكوين"الأرضقبائلجميعفبكوتتبارك7:؟ك!؟اآ+33ْ؟فيهأ

ستكونالتيوالبركة،وإسحافلإبراهيمستمنحالتيوالعظمةالبركةبيننفرق1يجعلنا

منالمأديةالنواحيوالعظمةالبركةتتعدَلموإسحأقإبراهيمفمع.النسلأوللذرية

إ؟؟؟ه11مصر:منخروجهلحظةمعالبركةتحققتإبراهيمممع.وغنىولْفوذسلطة

11والذهبوالفضةالمواشي!جداًغنياَأبراموكان:أ؟إ؟فى؟ير؟66إ؟بخلم؟ا6!ملأْبر؟6

فيإبراهيمخادملسانعلىاليهويالنصقوليؤضحهالذيالأمر2(:13)تكوين

التكوينسفرمنوالعشرينالرابعالأصحاحفيلإسحاقزوجةعنالبحثقصة

:يقولحينما35الفقرة

'INأا،يخ!أيايا6!م*16،لا!+إ،!+جت؟7ا+ا111،+ا sإ؟++إير؟ي6أفى+أ

عظيمافصارجداًمولاىباركقدوالرب!!ء.؟،!:الاءبر،!اني؟+ْ+!يلإ؟؟!

معالبركةتأتيثموحميراَ".وجمالاًوإماءًوعبيداًوذهباًوفضةوبقراَغنماًوأعطاه

سفرمن26الأصحاحفيجرارملكأبيمالكمعقصتهثنايافيزراعتهفيإسحادتى

:21)الفقراتالتكوين
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اللغوي!والس!اتالدينيه9التادلخيهال!ضاط!فياسصدا:التولىاففيال!وجماال!صدا

أ+ير؟،+اo،؟لانلأ+ث!!بم.لم!ا؟+إ+انلأ؟*لا،!ماأ*؟+؟يا+!+ا؟ل!،للأ6؟!أ11

تبكفيإسحاقورْرعول*+:إ؟،بر،6با11؟،6؟،أإ،بر؟؟الإ،ن!إ،إ؟3،+إ+ا.

يتزايدوكانالرجلفتعاظم،الربوباركهضعفمائةالسنةتلكفيفأصأبالأرض

الذيالدورفيفتتمثل،للذريةوالعظمةالبركةأمَّاجداً".عظيماًصارحتىالتعاظمفي

؟؟ا،أإيئيخد!11:ليهوهمقدسةكأمةإسرائيلبنيظهورمرحلة!ربمابعد،فيماستلعبه

11مقدسةوأمةكهنةمملكةلىتكونونوأنتم7+أفلأ:إ)أ،بر؟إ،!?ير؟+بر،

6(.ا:)خرو!9

يعقوبمع

السابقةصورهفيالعهدمعكبيرحدإلىيتشابهالسلامعليهيعقوبمعالعهدجاء

:وإسحاقإبراهيممع

نلأير+!!+ا6ك!نجيما+اثم؟،،ير!+اإ*5؟،!بر،7!؟76!ي!5؟ا،،+ا+11!إ،

ابر!ا+!م++،!ملإ+6اذ+!؟،6يددثب؟؟ي!7إ+،+أير؟؟بلإلأإنر!يخ!إ7.يالا!ا،7

إلهالربأنا:فقال:أ؟؟؟لالأ++!+!م+فى+ني!مبريا7فى؟دأإفىإإلا++ادر+افى

ولنسلك،لكأعطيهاعليهامضطجعأنتالتيالأرض،إسحاقوإلهأبيكإبراهيم

وفيفيكويتبارلبوجنوباَ،وشمالاَوشرقاَغرباَوتمتد،الأرضكترابنسلكويكون

15-13)تكوين"الأرضقبأئلجميعنسلك :.)AYمعالعهدبنيةأنَهناونلاحظ

ستكونالتيوالبركة،نفسهليعقوبستكونالتيالبركةبينالبركةياجمعتيعقوب

المادية:البركةفيمتمثلة،يعقوبيهوهبهاوعدالتيالنركةوتأتي.لذريته

إلا؟؟،!افلأ؟+أ+؟+أ+فى.*أأياإ،؟أ!م*.+!م*+؟لإ،نلأ.6،إ،فى11

وجمالوعبيدوجواركثيرغنملهوكانجدأ،كثيراَالرجلفاتسع؟،!:إ!ولإءبر،!ْا

هـاسحاقلإبراهيممنحتالتيالبركةعلىقياساًوذلك43(،.3:)تكوينوحمير"

بعد.تأتِفلمللذريةستمنحالتيالبركةأمَّاسلفأ،
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ال!وجمالل!صدلمالدينطال!ض!ون:اللاب!الباب

إسرائيلبنيمع

علىمؤكداًاليهوي،المصدرقصصفيمرةولأول،إسرائيلبنيمعالعهديأقي

به:وعدهممايهوهيحققحتى،بهالقياممنبدلاالعهد،لجماعةصريحإلهيتكليف

؟ي!ير+ابر،إ،؟!إ؟ا؟؟،؟،!+؟يخ!!!يرأني++ا.بر،ألا!مبخ!نيألا!مني!لإايا++11

نلأ:أ67،ألا!!،؟-!بر+ير!ا!م!ير،!ا1،يم؟!؟!!؟،ل!؟؟بر،بر،؟!،للأبخمنريابر!م

.الشعوبجميعبينمنخاصةلىتكونون،عهديوحفظتم،لصوتيسمعتمإنفالاَن

5-6(.:91)خروج"مقدسةوأمةكهنةمملكةلمماتكونونوأنتم،الأرضكلليفإنَ

ومقابلفيه،جاءمالكلالامتثالإسرائيلبنيعليجب،التكليفهذابموجبإذن

برْ!اإلإبئ،؟ثت+ا،أ!نيءلاني!ألالإ!اثت،1يهوهطنوالتأييدالدعميكوندْلك

لصوتهسمعتإلىْولكنلا؟؟،7:لإ+إلإ؟بخ!،*،؟،لألإ+الم!،+؟،!؟؟66!!نجيما

وذلك2(:231)خروج"مضايقيكوأضايقأعداءكأعادي،بهأتكلمماكلوفعلت

ومساندتهم.لدعمفميهوهيرسلهالذي،الربلملاكبالامتثالوقومهلموسىأوامرهفي

في:التكليفهذاإزاءهناإسرائيلبنيالعهدلجماعةالدينيالسلوكويتمثل

بر!اإ،*ء16لإ؟+أ،+ا؟ل!!ثت،إ،ب!أ11:يهوهوتكليفاتلأوامرالامتثالا-

وقالوا:واحدبصوتالشعبجميعفأجابإيثعبيما+:،+إ+6؟ثت6لإنجيما؟+؟؟،!

(.ب42:3)خروج"نفعلالرببهاتكلمالتيالأقوألكل

إ+ا،+ا؟؟؟،بر،لإ+ءقيما+إ،ير!ْ+11سيناء:جبلأسفلللمذبحموسىبناء2-

وبكر،الربأقوالجميعموسىفكتب؟؟6:!ل؟+ء؟؟؟1،؟اير+.ير،6!بت

أ(.42:4)خروج"الجيلأسفلفيم!بحَاوبنيالصياحفي

أ،؟؟+الاْيا+إ،با،1؟لإ؟،يئثبإ،إير؟،ك!+ير+إ،ني11:ليهوهقرابينتقديم3-

محرقاتفأصعدواإسرائيلبنيفتيانوأرسلفى؟،!:إ+ير،+انييرول،!؟؟؟،!

5(.:42)خروج"الثيرانمنللربسلامةذبائحوذبحوا
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اللغوي!واللم!اتوالدينيصالتادلختىال!ضامي!فيدااس!4:التواافياليصوطال!صدا

42:6:18)خروجالعهدلقطععلامةالسلوكهذاجاءوقد:الدمقسم4

؟!بر؟ثت؟يايا؟؟+ا+ا+!إ؟لإ،إ+فى!إإ،بيما!++!ث!لإ،+فييم111،برا+

وبايئ+،+ر+ا؟؟66!نجيمابر.يا16.*يم11؟الاة-ثت!؟إ،ل!6،ا،برا؟+في،+6؟فى!،برا+

يخ!تجيما6بز+؟،+ف6؟إ+6ا،*!بر7اللأفل!،ا،؟6.+ا+7فنإكأءنجيما+ا،بم+دا2!فيني

فيووضعهالدمنص!موسىوأخذ:؟لإيخا+؟؟؟؟،!د،لإ،للإول؟!،+إ+؟؟+

الشعب،مسامعفيوقرأالعهدكتابوأخذ،المذبحعلىرشهالدمونصفالطسوس،

الشعب،علىورشالدمموسىوأخذ.لهونسمعنفعلالرببهتكلمماكلفقالوا:

نعتبرأنويمكن".الأقوال!هذهجميععلىمعكمالربقطعهالذيالعهددمهوذا:وقال

يُعرفبماإلمماالطقسهذاونرد،القرابينبتقديمالمتعلقالدينيالسلوكمنجزءاًذلك

يشاركمنكلأنفيتتمثلالطقسهذاأشكالوأبسطا)1(.االدماعهد1أو"الدم"أُخوة

إلممايرمزالذيالمقدسالمكانبهيدهنثم،الدمفييديهيغمسأنعليهيجبالعهدفي

إسرائيلبنيعندالفكرةهذهوتطورت)2(.المقدسالنصبقاعدةعندصبهأو،الإله

علىتقومالقوميةالديانةأنَّويرون،إسرائيلوبنييهوهبينالقربىصلةفكرةليتجاوزوا

ناحيةمنالمذبحعلالذبائحدمرشيتمحيصسا،المقدسالجبلفيسيمالاعهد،قربان

نأأى،الطقسبهذاموسىقياميفسرقدالذيالأمر)3(،أخرىناحيةمنالشعبوعلى

.يهوهمعللعهدإبراماَذاتهحدفيالدمرشأوالقربانمنيجعلالطقسهذا

الاختيار:فكرة)في(

الأولىالبداياتمنذ،اليهويالمصدرلدىالمتأصلةالأفكارمنالاختيارفكرةتعد

عليهقامتالذيوالمحورالأساسالعهدفكرةجانبإلمماوتشكل،الإنسانيللتاريخ

مروراَ،الطوفانروايةفيوجماعتهنوحمعالفكرةهذهبدأت)4(.اليهويالمصدرملحمة

.43صه:سميثروبرتسن(1)

(ir43صه:سميثروبرتسن.

934.ص:السابقجعال)3(

.41صوالتوحيد،الوثةبينالتوراة:ديبسهَيل!4)
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الي!وطلل!صداالدينبال!غم!وذ:اللابعالباب

منذوالاختيارالعهدفكرتاتلازمتوقد.إسرائيلبنيجماعةإلىووصولاَبالاَباء،

يهوهاختيارعلىالاختيارفكرةوتقومأ(.أ-12:4)تكوينإبراهيممعالعهدبداية

أصبح،الأحداثتطورومع)1(.إبراهيممععهدهفيجاءمالتنفيذالإنسانيالشريك

ذاته.بالعهداهتمامهمنأكثرالمختارةجماعتهوهىالعهدتحقيقبوسيلةمهتماَيهوه

الذيالأمر،إسرائيلبنيجماعةسيمالاالعهد،جماعةمصيرمعيهوهمصيرفتلاصق

تحددالعلاقةهذهعلىوبناء)2(.وجماعتهالإلهبينجمعتالتيالقوميةالرابطةعلىأكَّد

المجتمعاتفيالفكرةلهذهصدىًونجد)13.المختارةوجماعتهالعهدخدمةفييهوهدور

الدينيةالمستوياتعلىواحداًمجتمعاًيشكلونوالاَلهةالبشركانحشما،القديمةالسامية

تُسئللاوكذلكاختارها،التيالجماعةسوىيرعىلافالإله.والاجتماعيةوالسياسية

ب!االقياملهايجوزذلكعداوفيما،فقطأفرادهاحقفيتقترفماعلإلأَالجماعةهذه

مجردغضبهيتعدىلا،المختارةجماعتهعلالإلهغضبلوحتى.الاَخرينحقفيتريد

اختارهاالتيجماعتهتعرضبمجردويتلاشىيزولماسرعانالذيالمؤقتالغضب

العهدفكرتيتلازمعنالناتجةالتأثيراتلأهمتتبعيليوفيما)4(.الأزماتمنلأزمة

خلال!:منوالاختيار

الآباء:قصصفىالعهدبفكرةالاختيارفكرةارتباطأولأ:

إبراهيممعالعهدمنذسلفاً،ذكرناكماوالاختيار،العهدفكرتىبينالربطبدأ

الخطوةاليهوي،المصدرملحمةسياقفي،إبراهيماختيارفكانأ(.-4ا:12)تكوين

،891ص،القديمة()الساميةالعربيةالثعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكير:حسنخليفةد.محمد(1)

يم3161666أفى3563،ء6لأ)6،!لألاهأذفى!أ)6،56ءلاولث!،3؟7ا73،6،0اوللأ:3أللأك!؟662لا

أ."لا6636!،فى6

06113"د"أ:"لهـأ(2) 1x] ]mxfl،"15لا"116:دلأةللأ)621،1ص:سعفاند.كامل،أ60ؤ.

.Bernard .W Anderson: ,181p Robert .H Pfeiffer: 148p

(r)941ص:صبحيمحمودد.أحمد؟801ص:قاسمعبدهد.قاسم83!ص:الثخد.رأفت.

،58ص،25ص:سميثروبرتسن(4)

.James King West: ,128p Frank Moore Cross: 75p
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اللغوي!الس!ات9والديني!التا!لخيكلال!ضامي!فيدلىاسق:التولماففياليصو؟ال!حعدا

وتقوم.ويعقوبإسحاقالاَباءباقيخ5تكررالذيالأمرالعهد،تحقيقنحوالأولمما

بنيمنغيرهادونكان،أياًمبرردون،الجماعةهذهتفضيلعلىالاخسَيارهذافلسفة

يملكونولا،يهوهاختارهمفقدالاختيار،هذافيدورأىللاَباءيكنولمالبشر)1(.

الإلهويوظفهايحركهاوسائلمجردبذلكفكانوا،لأوامرهالطاعةوإبداءالامتثالسوى

وتركوا،المختارةيهوهجماعةفقطيكونواأندورهمكلوأصبحيريد،ماتحقيقنحو

وهكذا)2(.القصصأبطالمنغيرهدونوحدهليهوهالأحداثفيالمؤثرالرئيسيالدور

تمنحبدورهاوالتي،يهوهالبطلقوةمظاهرمنمظهرينمجردوالعهدالاختيارأصبح

تنميةعلىعملتكبيرةقوةاليهوي،المصدركُتَّابرؤيةحسب،المختارةالعهدجماعة

قصصطوالفأصبحنا)3(.يهوهفوقيةمندائماالمستمدةوفوقيتهمالقوميالإحساس

مثل:مرادفاتنقرأاليهويالمصدر

،+إ+/11!تمإ،24(:26)تكوين"إبراهيمإلهأنالإ؟؟؟!ت5؟،جميمالإربر)1

11إسحافوإلهإبراهيمإلهالربأنا،لإ؟+ا:!!5؟،7لإ؟،لإ؟؟؟!!!5؟،

اناحوراوآلهةإبراهيمإله6:إ+أأ*7؟ا،لإ؟؟؟!يب،ا!5ا13(28:)تكوين

94:)تكوين"إسرائيلصخرالراعي،ليما؟لإيا:كبم؟أب!+ا/116ْب(3153:)تكوين

العهدوجماعةيهوهبينجمعالذيالقوميالرباطعلالشواهدهذهكلوتؤكد24(.

.المختارة

الاَخر:العلاقةعلىذلكوتأثيرالاختيارلفكرةالاخلاقىالانحراف:ثانياً

رؤيةحسب،إلهيةمعادلةوهنالبأ(-4ا:21)تكوينإبراهيممعالعهدبدايةمنذ

معه.التعاملوكيفيةالاَخر،معالعلاقةبشأنواحدجانبمن،اليهويالمصدركُتَاب

الأصحاحمنالثالثةالفقرةعبرتكمالهما،ثالثلا،طريقينفيالمعادلةهذهسارت

.02صا،القديمة!)الساميةالعرببةالشعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكير:حنخيفةد.محمد(1)

912.128-(2 James King West:pp)
(3.Bernard .W Anderson,,174p,181p Robert .H Pfeiffer,)148p
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اليوجمالل!صدلمالدينبال!ض!وذ:اللاروالبالها

ويمكن."ألعنهولاعنكمباركيكأبارك6:؟لأْاتغلمط؟؟أأيلم؟؟ير"66إ؟؟؟لإ11:(1)2

إلىالبشريةالعائلةقسمتالتينوحلعنةإلى،إبراهيمقبلماإلمماالعلاقةبهذهالعودة

هموالعبيد.اللعنةآثارتطاردهموعبيدويافث()سامالبركةتبعاتتملؤهم،سادة

فالمصاهرة)1(.وعنصريةتعصبنظرةاليهويالمصدرإليهمنظرالذينالكنعانيون

فيالواردةإسحاقزواجقصةفييتضحالذيالأمرتماماَ،مرفوضأمرمعهم

لَزويجفيإبراهيميرغبلمحيث،التكوينسفرمنوالعشرينالرابعالأصحاح

لأفى)2"يعبتسزئيف11:أمثالاليهودمؤرخؤويفسر)3(.وشرهملإثمهممحهمإسحاق

تعاملهفييهوهأبداهاالتيالقسوةتلكأوالكنعانيينتجاهالعنصريةالنزعةهذه2("دافى

(2ه-12:هـا)تكوينزوجتهسارةومعهمصرإلىإبرإهيمنزولقصةفيالمصريينمع

كانتولوطوسنارةإبراهيمتركهمالذينوالفلسطينيينالمصريين11لأنَّضروريةبأنها

قاسيةأخلاقاَكانتورثوهاالتيالأخلاقمناليسيروالنذرللغايةشريرةشعوباً

كذبمنفعلمافعللذا،الأخلاقيبانحلالهمعلمعلإبراهيموكان...ودموية

أمرالتيالوصايامننماذجوهاهيا)3(.ازوجتهوليستأختهسارةأنَمدعياَ،عليهم

هذهتوضحوالتي،أليهويالمصدركُتَّابرؤيةحسب،إسرائيلوبنيموسىيهوهبها

-الاَخر:تجاهالعنصريةالنزعة

أ؟ء!بم+ا+!7إ،فى!برنلأ؟لاإ،!يبم!أ،+7أد!م،برر!6نجيما!+كبم7يا6!منيا1

فىنيأ،!ا+،؟++6-:د؟أ7يا6!مفلأ؟؟،أ،+؟!،ا؟؟ا!،؟؟؟فى!،؟+؟ا!،إي!!؟؟اا

موصحكناامااجفظ:7؟جتبراثتفلأ،ءأيرافىا-،؟،+لاير،++**++6!نجيما؟!؟،

والحويينوالفرزيينوالحثيّينوالكنعانيينالأموريينقدامكمنطاردهأنا،اليوم

11إليهاآتٍأنتالتيالأرضسكانمععهداًتقطعأنمناحترز.واليبوسيين

الجليلعبدعلي6-7؟ص،والتاريخيةالأسطوريةبينوفرعونموسى:ناصفحفنهيالدينعصام)1(

،3rص:علي

.21االا،لافى!مأ:أث!فى)2(

.-16ألماالالهـأ!:)3(
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اللغو!هوالس!اتوالديني!ايخي!القاال!ض!امي!فيدااس!التو"4:فيالي!و؟ال!صدا

تقطعأنمناحترز؟لإ؟،:؟،أني+؟؟،+6+دا-؟ير11ا-12(0ا34:)خروج

أ(.3415:)خروج"الأرضسكانمععهداَ

اليهويالمصدريحكيعندماسيمالاالعهد،خصوصيةعلىالمعادلةهذهانعكست

الاختيأريقعإبراهيمنسلكلفمن.بعدهمنالاَباءإلىإبراهيممنالعهدانتقلكيف

قطورةوأبناءإسماعيلوششبعدإبرأهيمويأتي،وحدهالعهدمهمةليحملإسحأقعل

العهد:من

!نجيما6إني،!+؟،7إبر؟إ،ير،لإ++اأ63!نجيما3بر!+لإ؟6+!111،!ا

!م+6بر.ا،+ار؟ألا؟أر؟+ا+ل!،بايا!م!؟يرنلأ،ار.++!م!+6+!ا+ر!+6؟!يا

اللواتيالسراريبنووأمَّاله،كانماكلإسحاقإبراهيموأعطى:يرا؟!لإ؟يالإ؟

أرضإلىشرقاَابنهإسحاقعنوصرفهمعطاياإبراهيمفأعطاهملإبراهيمكانت

البكوريةتنتقلإسحاقولدىكلاومن5-6(.2:ه)تكؤينحى"بعدوهوالمشرق

استطاعت-اايعبتس"زئيفيرىكما-رفقةلأنعيسومنبدلاَيعقوبإلىوالبركة

الكنعانيين،بنأتمنزواجهفيتمثلالذيعيسو،وإثموشر،يعقوبخيريةبينتميزأن

بلعيسو،منبدلاًإسحاقمنالبركةعلليحصلليعقوبتفضيلهأجاءلذا

علىللحصولاليهويالمصدركُتَابرؤيةحسب،ومكرهحيلتهفييعقوبومساعدة

العهد)2(.مندائماَالأولىالطفلاستبعادفكرةالنماذجهذهفيونلاحظ)11.البركةهذه

نأبهالمفترضمنكانلذاهاجر؟زوجتهمنلإبراهيمالبكرالابنهوفإسماعحِل

الأصلقوميةبوازعاليهويالمصدرينسَلموربمالوأءها.ويحملالعهدمسيرةيوأصل

اهتمامضوءفييتضجالذيالأمرالعهد،منذريتهااستبعدوبالتاليلهاجر،المصري

تزويجقصةفيجاء)كماوعشيرتهمأهلهممنأبنائهمزواجعلىبالحرصالاَباء

.(42تكوينإسحاق

.11631لاأ22االأ:.3لأفى36ك!2(1)

.أ-112لا:لأ3أللا7لأ662لأ(2)
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الي!و،لل!صدلىالدينبال!ض!ونال!ابهـ:الباب

تأثيرقوةبشأنقديماًسادبمااليهويالمصدرتأثرمدىأىإلىالفكرةهذهوتبين

اليهويالمصدركُتَابنحططمعكبيربشكلتتوافقالفكرةوهذه)1(.واللعنةالبركة

وذلك)2(.والتجاهلالانتقاءمنسلسلةإطارفيللاَخرالتعرضبدايةمنذالعنصري

ستكونعداهاومنالعهدجماعةهىالمباركةالجماعةأنَسوىمعاييرأيةعنتماماًبعيدأ

الاَخرلتشملاللعنةهذهدائرةواتسعتمطلقأ)3(.إليهايسعوالموالتيماَلهم،اللعنة

المَبيحةالصفاتدائماَبهمارتبطتالتى،الأخرىالأممأبناءمنالواسعبمفهومه

)4(.المذمومة

67-68،ص:جلالمحمدد.ألفت(1)

.Julius.A Bewer:,68p Bernard .W Anderson:178p
(2..M .H Segal:,79p Julius.A Bewer:,89p Bernard .W Anderson:)174p

(3,James King West:)136p
جامعةمطابع،الإسرائيليالعربيللصراعالصهيونيةالأيدلوجيةمضامين:جةاللهعبدالخالقد.عبد4()

.1-26128ص،5002،المنوفية

237http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



الفافيالف!ل

(الي!يأطد"رفيالتلئل!بعاث1ال!بنيه؟الطف!لل!)العباداث

لقهيد

نطامعلىيقفأنعا.م،بشكلاليهويالمصدرقصصخلالالمرءيستطيعلا

غرِالسلوكياتتلكباستثناء،القصصهذافيالسائدالدلِنيللسلوكوثابتواضح

.كثيرةأحيانفيمفهومةوغيرغامضةتكونوالتي،القصصهذالشخصياتالمنتطمة

والتي،كنعانأرضدخولسبقتالتيالمرحلةطب!يعةإلممايعودذلكفيالسببأد!وربما

لشخصياتالدينيالسلوكعلىانعكسالذيالأمرالاستقرار،أوبالثباتتتسمل!ْ

كثيرةأحيانفيالغامضةالدينيةالممارساتجعلتوقداليهوي.المصدرقصص

.Robert)روبرت.برادشو"11أمثال،البعض .I Bradshaw)المصدرقصصإنَيقول

الفصلهذافيالدراسةوتقوم)1(.روحانيةديانةيصفالاباءقصصسيمالا،اليهوي

وطقوسعباداتمناليهويالمصدرفيالدينيالسلوكوملامحسماتبعضتتبععلى

التالية:النقاطإطارفيدينيةوأعياد

اليهوي.المصدرفيالمقدسةماكنأو

.اليهويالمصدرفيالدينيةوالأعيادالطقوسثانياَ:

.اليهويالمصدرفيالتشريعاتثالثاَ:

.اليهويالمصدرفيالدينيالسلوكفيالكنعانيالتأثيررابعاَ:

)1أ.4 Robert .I Bradshaw:Ib)
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اللغويقالس!ات9والدينيهالتاردخي!ال!ضاطنفيدااس!:التو"ففيالي!و؟ال!صدا

اليهوى:المصدرفىالمقدسةالأماكنأولاَ:

منبدلا،اليهويالمصدرقصصفيوردتالتيالمقدسةالأماكناستعراضقبل

أداءحيثمن،عامبشكلالدينيالسلوكإلىبالنسبةالمقدسالمكانأهميةإلىالإشارة

أماكنوجوديستلزمالدينيةوالشعائرالطقوسفإجراء،الدينيةوالشعائرالطقوس

الدليلوجودعلىالغالبفييتوقفمامكانقدسيةوتحديدبها.للقيامخصوصيةذات

المصدرقصصفيالإلهيالدليلهذاوجاء)1(.المكانهذاقدسيةعلىإلهياَالقاطع

المصدرشخصياتمنلشخصيةمامكانٍفييهوهتجئَنعنعبارةمعظمهفياليهوي

)2(.المكانهذاعلىقدسيةلإضفاءقويمبررٌآَنهعلىإليهيُنظرالذيالأمراليهوي،

فيمعظمهايزكزوالتياليهوي،المصدرفيالمقدسةالأماكنأهمإلىالإشارةيليوفيما

غالبيةأنَإلمماالإشارةمنالبدايةفيبدولاالاَباء.قصصفيسيمالا،التكوينسفر

بنوسكنهاالتيالمناطقنطاقعنتخرجلميلي،فيماسنذكرهاالتيالمقدسةالأماكن

وجلعاد)3(.أفرايموجبليهودامملكةحدودفيالمتمثلة،إسرائيل

خسكتمت

:12)تكويناليهويالمصدرقصصفيوردتالتيالمقدسةالأماكنأول!هى

هذافيللربمذبحببناءإبراهيميقوم،السلامعليهلإبرأهيميهوهتجلَّأنفبعد6-7(.

6إيا"6تجغإ؟؟يخدأهإ"؟أ...؟؟؟ة؟)7إ"66؟"إ11:المكانقدسيةعلىليؤكد،المكان

ويتضح".فيهظهرالذيللربمذبحاَهناكفبنى...لأبراميهوهوظهر؟؟16:؟إ؟يم!6

)شكيم(.علىقدسيةلإضفاءالأساسيةالخطوةهوالمكانفييهوهظهورأنَذلكمن

فيتتمثلالمكانهذأقدسيةوتوضحتبينملموسةماديةعلامةًإبراهيميضعبعدها

.8113لأ:67"هالأ!تم)!لا66!لأد،01لا"11366،لأ3لادأ+117للا."،3"أ:،411ص:سميهث(روبرتسن1)

tلأ6ءللأ)2( * o ' D:6!6ء7ا736ادوللإء66!31!ث!هي61أفى،7ا61+ءهY"3616فىوألضَا،'83الا

.،واالا11:للأللأ

.11141ز13،1:ء7366)3(
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الي!و؟لل!صدلمالدينبال!ض!وذ:اللاب!اليالط

بلوطةإلمما؟+:]11أأ؟يا6أببما1مورةبلوطةإلىالإشارةفييرىمنوثمةإ1(.للمذبحبنائه

الروحأنَّفيالاعتقادتطورعلنموذجاَالسياقهذافي6(:12)تكوينمورة"

الرمزهىقديماالأشجاركانتحيثلها،مقرأَالأشجارمناتخذتقدللإلهالمقدسة

عندلإبراهيميهوهظهورفيالاعتقادهذاعلتأكيداَونجد)2(.الإلهلوجودالطبيعى

7!بر؟؟؟لأ؟؟3نجبأفى"أ"6إي!،؟"إ"؟؟)6إ6إ؟؟"أإ؟؟"11ممرا:بلوطات

.(1ا-:8)تكوين"الخيمةبابفيجالمسوهوممرأبلوطاتعندالربلهوظهر:أه66

خلالمنيتضعملموسأ،مادياَظهوراَبلمعنوياَ،ظهوراَليسهناالإلهيوالظهور

زئيف11ويرى)3(.التكوينسفرمنعشرالثامنالأصحاحفيذلكبعدالتوراتيالنص

إلى(حبرونفيتقع)التيمورةبلوطةمنذلكبعداإبراهيمانتقالأنَ"يعبتس

إلىللجلوسكراهيتهبسببجاء7-8(:'11تكوين)إيل()بيتشرقىالجبل

وأ،الكنعانيينتجاهالعنصريةالنظرةتلكإلىيُردالذيالأمر)"(الكنعانيينجوأر

والتنقيباتالحفرياتأثبتتوقد.القوميةالأهدافلخدمةالدينيالنصتوظيف

المختلفة.التاريخيةالحقبمدىعلىالمنطقةفينابلسمدينةأهميةالحديثةالأثرية

11.الكتفأوالمرتفعالمكان11وتعني،نابلسلمدينةالكنعانيةالتسميةهىوشكيم

قبلالثالثالألفأواسطفيالكنعانيةالحوريةالقبائلأيديعلشكيموتأسست

بالذكروجديرجنوباً.القدسوحتىسمالاَ)مجدو(منكمملكةسلطانهاوامتدالميلاد،

ونيابلوسشكيم:التاريخيةحقبهاأبرزعلتدلأسماءئلاثةحملت)-شكيم(أنَّ

عصرفيالاسمهووالثاني.الأقدموهوللفدينةالكنعانيالاسمهوالأول.ونابلوس

.1161لا:3،لادأك!د(1)

.3ولأ":11WW1fDوأيضَا،\VAص:سميثروبرتسن2()

(r)تكوينإبراهيممعالطعاموتناولهالإلهلجلوستعرضالورإتيةفالقصة(18:1-n)يؤكدالذيالأمر

نظرت"...لأفييعقوبلانعلىالتورأقيالقصصمناَخرموضعوفيمادياَ.كانالإلهيالظهورأنً

.(ب32:03تكوين)االوجهوجهاَالله

.1161لأ:3لافى6ك!-2!4)
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اللغوي!والس!اتالديني!9التاريخي!ال!ضا!ينفيدااس!:التو"ففيالي!وجماال!صد!

للاسمتحويروهوالإسلامي-العصرقيوالثالثا)1(االجديدة"المدينةيعنيالرومان

بعدشكيموأصجت()2(.بلاطة)تلأليومالتوراتيةشكيممكانويوجد.الروماني

متأخرةمرحلةوفي،الشماليةالمملكةنطأقضمنكنعانلأرضالإسرائيليالغزو

)3(.السامرةمنبدلاَالشماليةللمملكةعاصمةشكيمأصبحت

2-عاى:

)عليهإبراهيمقصةفيفقطموضعينفياليهويالمصدرقصصفيالمكانهذاذُكر

أ؟"أ؟؟'1بر11؟816/:21إتكويرْ"لمشرقامنى7وعا:تجغيرا؟.هإ؟ببما"11(السلام

إيل(.)بيتمعمقترناَالمكانهذاوجاء3(.:ا3ْ)تكوينوعاىا"إيلبيتبين6:؟لإ

بحر"د.محمدويرى.الربباسميدعو،المكانهذأفيالمذبحببناءإبرأهيمقيامفبعد

يُعدببناؤهاالاَباءقامالتىالمذابحعندالدعاءأنَّاليهودية"11كتابهفيالمجيد"عبد

كنعانيةمدينةعنعبارةكانفقدالمكانهذاأصلعنأمَّا)"(.الصلاةمنمبكرةمرحلة

يعنيأنهالاسمبهذاالمكانهذاتسميةيفسرمنوهناك(.إيل)ْبيتمنالشرقإلىتقع

الموضعهذافيجرتالتيالتنقيبوعملياتالحفرياتمنتبينفقد"،الخربالمكان11

الإلصرائيلينمجىءقبلكبيرةتدميرعمليةالميلادقبلالثالثالألففيشهدقدالمكانأن

:يشوعإلىايتدميرعمليةالقديبمالعهدروايةوتنسب.1(عام)ألفبحوالمما

.242ص:قيموسكاسبتينو(1)

(2)'fpm67!ء+71ارذأ؟6ء666،+،ألا36،67،0ألاث!،6لا،76ء7ا31!د!7اك!؟6للأ6ح!اث!6:6أرث

.733االا,8891،الهـأ؟،!66،،لأفى-66Z1'prim+لأث!ا6،لاثا3ث!؟ث!6لهـا6ذ6،3دلا

دار(،فلسطينسوريا--الرافدين)بلادالقديمهْالعربيةالشعوبتاريخمعالم:هويديمحمودد.احمد)3(

.18اص300cY،الربيةالثقافة

.421صالمجيد:عبدبحرد.محمد(4)

أ+76663ا؟ألأرلاألالأ!6661فى63"يتؤل!أ6،071لاللا66بر6،+،لاد766ا)631،6لأرلا6الإ،(:مادةانظر:5()

.218ادا،7491،الهـأ؟،665فى،ث!؟،7ا،?01nألاث!+6اء،ادلا

.6راالا:167!6لأأ(،6371)
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الي!؟لل!صداالدينيال!ض!ون:الواب!البالها

+؟+:+،أ!يلإ++!ميمنيللأأ!ا!بخ!يا1،لبما،!بر++لا،!+،+أنجيمايا606إ!لبما11

ويرى28(.8:)يشوعأليوم"هذأإلمماخراباَأبدياَتلاًوجعلهاعاىيشوعوأحرق

W.)"ألبرايتفوكسويلوليام11 .FAlbright)َّعلوتدميرهاالمدينةهذهغزوقصةأن

عصرفترةفيالسائدالوضعلتصفجاءتبل،تاريخيأساسأىلهاليسيشوعيد

)1(.القديمةالخربةالتلالعلىالإسرائيليةالقرىوإقامةالقضاة

:حبرون-3

6!؟)إ11:ليهوهمذبحاَوبنىممرا،بلوطاتعندفأقام،حبرونإلىإبراهيمانتقل

فنقل6:إm,؟؟إ؟؟يخلأهإ"!أأأ6بر؟ير6؟نجبهأييميتغ؟لا؟؟).إ6إ"نجبهأد"إفىْإ؟؟؟ه

11للربمذبحاَهنالببنى،حبرونفيالتيممرابلوطاتعندوأقاموأتى،خيامهإبرأهيم

وما،إبراهيمإلىبالنسيةمحوريةالمقدسةالأماكنأكثرتعدوحبرون(.أA:"11)تكوين

إلىتنتميأىيهودا،جيلفيتقعجغرأفيأً،حبرونلأنَثانوياً،يعدالأماكنمنعداه

الأولىالعاصمةهىأنهاكمااليهوي،المصدرتأليفتمحيث)يهودا(الجنوبيةالمملكة

العبادةومركزأليهويئلمصدرالأسمىالنموذجتعدالتيدأوود،لمملكةسياسياَ

لألفابدايةإلىتعودفهىلحبرونالتاريخيالوجودوعنداوود)2(.عهدبدايةفيالأول

التيالأسماءومنالميلاد)3(.قبلالثالثالألفإلىبهايحودمنوهنالبالميلاد،قبلالئاني

:ااأربعاكرياتاحبرونعلأطلقت

!ا؟د.6لإ؟76!ا،+.*رللإأثت؟،ثب!بماأ!؟6؟أ*ل!؟3لإ؟،+فىبرا6+الا+أ+!م11

فأتى.كنعانأرضْفيحبرونهىالتيأربعقريةفيسارةوماتتإبر+بر.؟+:؟ليما؟+

.1961الا:للأه(1)

،602صا،التوراةمصادرنظريةضوءفينقديةرؤية،وديانتهمالاَباءاناريخ1:هويديمحمودد.أحمد)2(

13،11:د،66ول 41 l3"،

.RobertH.Pfeiffer: ,152p .S .R Driver: 118p

+136،1يا7ا6لأرث!+لألأا6؟66د6،3للألا6لادللأ66بر،ذ67فىلا137676ثا7ا6لأرث!6:(أأ36؟)ةدما:نظرا(3)

.3؟2االا:6أر67ك!رأ،31هـ،4االا،أو96،)،0اللأ،7،6ا؟،ك!6فى6أه!م3ل!لأا6،ولاالاد
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اللغوي!والس!اتوالدينيهالتاريخي!ال!ضا!ي!فياسضدا:افالتوافيالي!و؟ال!صدلى

يفسرلحنهناكذلكعلىوبناء2ً()1(.:23)تكوينعليها"ويبكيسارةليندبإبراهيم

إ،5الإ1يكونقد،مناطقأربعبإنالاتحادنتاجكانتأنهاالاسمبهذاتسميتها

)2(.الأربعةالمناطق5هدْأحد(13:18)تكوينممرا"بلوطات!ء؟*:

ئربهت

فياليهويالمصدرقصصفيذكرهاتكررالتيالمقدسةالأمأكنمنسبعبئريُعد

قصةفيكانسبعبئرفيهاذُكرمرةوأول(.السلام)عليهماوإسحاقإبراهيمقصة

سبعبئرفيالأثلشجرةبغرسإبراهيمقامأنفبعدجرار،ملكأبيمالكمعإبراهيَم

.(2rr:ا)تكوين"السرمديالإلهيهوهباسمأ؟!:دا؟؟7إ"6"برنجبهأ!يدعو

قصصفيوردتوقدالاَباء)3(.عصرقبلحتىمقدساًأمراَماشجرةغرلسفكرةوتعد

فيذلكوبعد)".القديمةالفكرةهذهمثلوجودتؤكدعديدةنماذجاليهويالمضدر

محقطعهالذيالعهدعلىمؤكداَيهوهلهظهرألننئعد(السلام)عليهإسحاققصة

:يهوهباسميدعوحيث،سبعبئرفيمذبحاًيبني،إبراهيم

ر.بر،ثيم6!م،.!!ا!+ا؟ايا+،؟ير+ا،+1،!ال!*1،6+ل!نلأ6*فى!نلأ!م3،بلأ!11

.؟ي!7؟+!،؟،؟؟؟ا!7،ن!قي6أ؟،ر.ثبيم7؟ل!،-بر6!!،5!لآ؟،!مة76افى!!يا.؟!!

هناكمنصعدثمإ+إ+ا:؟ني!إ،+ا؟*!م؟؟؟ني!إ،؟ال!؟+،لإ؟؟؟ا!6؟ي!+ا

لأنيتخفلا،أبيكإبراهيمإلةأنا:وقال،الليلةتلكفيالربلهفظهرسبع،بئرإلى

باسمودعامذبحاًهناكفبنى.عبديإبراهيمأجلمننسلكوأكثروأبارككمعك

نقادمعظمذلكفيمعهيتفق،الكهنوفيالمصدرإلىبالكامل)23(الأصحاحينسب،جرافلرأىطبهقاَ(1)

،912ص:فريدمانإليوتريتشارد؟'4T1ص:شازارزالمان:انظر،القديمالعهد

.Julius.A Bewer:,274p James King West:564p
.5118لا6،لاللأ7للأدلد6663،+،لأد6311،66لأ"7ا3لا6أ(:أ)؟63مادة:انظر2()

-،أهلملأ"للأ.366"أ:20،2ص:سميثروبرتسن)3(

.Robert.H Pfeiffer:,153-152pp .S .R Driver: 118p

المواضعفيإبراهيمقصةفيسيمالا،اليهويالمصدرقصصفيمراتالأشجار!دةغرسفكرةوردت4()

61/:)2)تك:التالية : 18 (/ 8 : ( r).
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الي!و؟لل!صدلمالدينبال!ض!وذ:ال!اي!الياب

Yo-Yr?)تكوين"الرب :)Y.صحراءحدودعلىيهوداجنوبفيسبعبئرويقع

ويهوداشمعونلأبناءمقراًسبعبئركانفقديشوعسفرفيجاءماوحسب)1(.النقب

:لكنعانإسرائيلبنيغزوعند

!+،ر؟؟،،!!+أ+فىني،ول?ل!أولني+إ،+ب!وليراألاء؟نيإ،نيما+6،أ)+*ل!،111

ا!مأ!ا+ثه:إنجيمافىلاثت!6-نجيما+للأثتر؟!ا؟!!ا؟!أ،؟،61+،+ا؟إ،ر!!ا+؟+ألأ

نصيبهموكانعشائرهمحسبشمعونبنيلسبطلشمعونالثانيةالقرعةوخرجت

-ا:91إيشوع"ومولادةوشبعسبعبئرنصيبهمفيلهمفكانيهودا.بنينصيبداخل

منمبكرةفترةإلمماتعودشبعبئرأنأ!،(*+6)،أ+واأهروني"ايوحانان1ويرى2(.

")2(.الإسرائيليالاستيطان

رئى:لحىبثر-5

سفرمنعشرالسادسالأصحاح!أسارةمعهاجربحادثةالمكانهذاذكرارتبط

والعشرينالرابعالأصحاحفيذلكبعدذكرهوردوقد(.441-)الفقراتالتكوين

بالتسميةالمكانهذاذكروارتبط.رفقةمنإسحأقزواجقصةثنايافي)62(الفقرةفي

تاريخيةمصادرأىفيالموضعلهذاذكريوجدولاالإلوهية)3(.علللدلالةرئي()إيل

القديم.العهدعدا

إيل:بيت6-

إبراهيمقصةفيالأولى،مرتيناليهويالمصدرقصصفيالمقدسالمكانهذ!ذُكر

:-1"12:4)تكوين 13 /)Aَقصةفيالثانيةوالمرة)عاى(.المقدساذكان7معمتلازما

6:7!.فلألأ؟؟6"لإ؟!نجبهأ2؟أيا!أإ"؟؟+؟"أ"6؟أه7اييغ؟!فيأ+ث!لأ؟براإ"11:يعقوب

36،13)1لمحا،17رث!+لمحاث!أ؟667فى6،7لا63ل!أ66بر،6366بافى6317،6+ا6لارك!7:!نجبأ؟لا6ل!3)ةدما:نظرا(1)

.11025لا،أ869،؟56اللأ7،66ا؟6ك!663أهء7ك!الأ+،ء11لافى

51راالا)':أ66لأألأ316(2)

(3,Frank Moore Cross:)47p
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اللغوي!"الس!اتوالدينيكلالتالميخي!ال!ضامي!فياسكلدا:التوااففيالابوجماال!صدا

.(2891:)تكوينلوز"كانأولاَالمدينةاسمولكنإيل،بيتالمكانذلكاسمودعا

سائدهومثلما،لوجهوجهاًجاءفيهاالإلهيالتجثَنأنَّفيالثانيةعنالأولىالمرةوتختلف

جاءفقدالثانيةالمرةفيأقَااليهوي.المصدرقصصفيالمقدسةالأماكنغالبيةمع

حسب،هروبهأثناءفىمنامهفيراَهاالتيالليليةالرؤلةتلك!اليعقوبالإلهيالظهور

قديمهَ،كنعانيةمدينةهىإيلوستعيسو.بظشمنخوفاًحارانإلىاليهوي،النص

ضمنأى،كنعانلأرضالإلمرائيليالغزوبعدبنيامينسبطنطاقضمنأصبحت

الجنوبية:المملكةنطاق

+اابلإ!م!إ!ا+ا+أ؟،،؟،+أ؟+أ؟،؟!نيبر!م؟إ،!مأثبإ،ير!يربا+؟ل!؟،!إ+،111

حسببنيامينبنيسبطمدنوكانتا؟،+-لميم،:الإ!؟،!؟ير؟؟+أ؟،+يرالإ،ي!

إيل"وبيتوصمارايمالعربةوبيتقصيصوواديحجلةوبيتأريحاغشائرهم

إلىكيلومتراًا6بعدعلى)بيتين(قريةالاَنإيلبيتمكأنويوجد22()1(.:18)يشوع

الوسيطالبرونزيالعصرفيقائمةكانتقديمةمدينةوهى.القدسمنالشمال

المتأخر)2(.البرونزيوالعصر

7-فنيئيل:

:يعقوبقصةثنايافيالمكانهذاذكرورد

فىإ،!!يافىإ،!)!يبم!5لإ،؟،6بر،؟إ،لإياأ!+ا؟!م!ني،يع+ا.+6*111)يرا

لوجهوجهاَاللّهنظرتلأنيقائلاًفينيئيل.المكاناسميعقوبفدعاإ؟ني،:3أبخ!إلإ

هومابقدر،تاريخيوجودعنالمكانهذايعبرولا3(.ا32:)تكوين"نفسيونجيت

.ليعقوبيهوهظهوربعدالموضعهذالتسميةتعليل

.745االا،3،لا،لهـأ6663،+،6باد76ا)631،6لأر6":؟(لإ-؟،3)دةمانظرا(1)

.3؟5االا:7أر66ث!رأ،052،31ص:تيموسكاسبتينر(2)
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اليصوجمالل!صداالدين!ال!ض!ولى:ال!اب!اليالط

سيناء:8-جبل

:)91الخروجسفرفياليهويالمصدرعندمقدسمكانهواهمسيناءجبليُعد

لموسى:الزبأوامرسياقفيوردماعلىبناءَالجبلهذاقدسيةجاءتوقد2-25(.5

ألْتلأنكإبرا؟ني!أ:؟؟6لإ+؟إ؟،ير*ول.6؟را؟بلإ+ْ؟+يئ!+الإ،1

23(.:91)خروج"وقدسهللجبلحدوداَأقمقائلاً:حذرتنا

اليهوئ:المصدرفىالدينيةوالأعيادالطقوسثأنياً:

قصصفيسيمالااليهوي،المصدريعرضهكما،الدينمنالعمليالجانبيتميز

فترةفيسيمالا،للمذابحالاَباءبناءإلممامتكررةإشاراتسوىنجدفلا.ببساطتهالاَباء،

وتط!)1(.المنظمةالديانةأوالعبادةمننمطاَنجدأنالصعبمنوبالتاليالاَباء،

جانبمنالفعلردمرحلةكونهمجردإلمماليصلاليهويالمصدرفيالدينيالطقس

فيالطقسيأتيوبينما.المقدسةالأماكنعندالإلهيالتجئَنإزاءالقصصشخصيات

الإيمانخلقيُعادبواسطتهاالتيوالوسائلالأسباببمثابةليكون،الواسعةصورته

ولااليهويالمصدرفيالطقسيأتيجمهوه)2(،قوةفيهناتتمعلالتيالمقدسةالقوةبقدرة

فيالدينيالطقسليتقلصما)3(حادثةوتذكّرللذكرىإنسأنيفعلردمجردكونهيتعد

والمعبود.المتعبدبينوصلحلقةبمثآبةكانأنبعدالضيقالحيزهذا

المصدرقصصفيوأنواعهالقربانمنالدينيالطقستطورلمظاهررصديليوفيما

:.ذاتهالقصصفيوردتالتيالدينيةالأعيادأهموتناول!،اليهوي

3لهـأأ163(1) 3 V." : M117،7368اد!66ءلأء+31ث!ه،+761ا،فىأ!6أهول:،؟6،5لا+للأول 3 "V ، Kenn,

أ،60االا:16د،6.لهـا

,Robert.H Pfeiffer:,152-015pp .S .R Driver: 117p

خزعل63؟ص،ههص:الدينيالدافعومثأالدينماهيةفيبحث،الإنساندين:السوإحفراس)2(

.8.ص:والدينوالأسطورةوالسحرالطبفيدراسة،الاَلهةبخور:الماجدي

.33-43االا:11للأللأ6163)3(
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اللغوي!والس!اتالديني!9التا)يخيهال!ضامينفيد"س!:التو"ففياليصويماال!صدلم

وأنواعها:القرابين-أ

من)1-11(الأصحاحاتفياليهويالمصدرقصصفيالإشاراتبعضهناك

والطوفانأ-16(4:)تكوينوهابيلقابيلروايتيسيمالا،التكوينسفر

هاتينخلالتطوروكيف،الدينيالطقسكانكيفتوضحانY('1-8.2:)تكوين

قابيلتقديمعلىواقتصرالدينيالطقسجاءحيث،وهابيلبقابيلونبدأ.الروايتين

أبكارمنقرباناَهابيلوتقديم3(4:)تكوينالأرضث!ارمنليهوهقرباناً

تتعرضلمكما،القرابينهذهتقديمأماكنإلىالقصةتتعرضوأ4(.:4غنصه)تكوين

الإلهيالفعلورد،القرابين5هدْماهيةعلىركزتالقصةولكنتقديمها.مظاهرإلى

قربانفيالمتمثل:النباقي،ملقربانالقرابينمننمطينأمامهناأنفسناونجدتجاهها.

علىالقديمالعهدنقادمعظمويتفق.هأبيلقربانفيالمتمثل:الحيوانيوالقربان،قابيل

عنعبارةوهو،القرابينبينالأقدمبلالحيوافي،ايقربانمنأقدمالنباتيالقربانأنَّ

اليهويالنصعليهيؤكدالذيالأمر)1(للأرضالسنويتجالنا7منضئيلةلْسبةتقديم

أول؟!6:ث!؟.6إ"6؟6+لأ؟؟6؟؟؟؟6؟برأ؟"11؟"فبأ"+:الخروجسفر!التشريعي

قابيلروايةفينجدوقد(.23:91)خروج"إلهكالرببيتإلىتحضرهأرضكأبكار

وأالقربانيهوهيقبلأساسهعليالذيالأخلاقيالمعيارإلمماضمنيةإشارةوهابيل

يرفضه:

إلإير،67؟1ي!با*+!ا؟؟+؟،ي،فى5*إلإ!يئلإ+بخد،ي،فىلإ!أ*11؟!ا

خطيةالبابفعندتحسنلموإن،أرفعأفلاأحسنتإن+أ:؟ءني؟إلإ!+؟فلأأبم+أ

يمكنذلك،علىوبناء7(.4:)تكوينعليها"تسودوأنتاشتياقها،وإليكرابضة

بتكليفاتقابيلالتزامعدمبسببيكونقدقابيللقربانالإلهيالرفضإنَالقول

هذهخلالالقربانولتطور.اليهويةالرؤايةفقراتتوضحهلمالذيالأمر،الإله

بينأختلافوهناك.للإلههابيلقدمهالذيالحيوانيالقربانخلالمنالفقرات

.52صه:سميث(روبرتسن1)
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ال!وجمالل!صح!الد!ال!ض!ونةال!ابعالياب

حلالاً،طعاماَكلهالمحصوليجعلالنباتيفالقربان،الحيوانيؤالقربانالنباتيالقربان

منهتُقدمالتيالضئيلةالنسبةمنه.إلاَّالقدسيةيكتسبفلا،قدسيةيمنحهلالكنه

إلاَّمنهيَطعمولا،مقدسكلهفلحمهالحيوانيالقربانيكتسبهاالتيالقدسيةأفَاقرباناَ،

مظاهرأقدممنيعدوالحيوانيةالنباتيةالقرابينتقديمفإنَّوبالتاليطاهراَ)1(.كانمن

اليهوي.المصدرفيالدينيالطقس

يستلزمحيثله،المنظمالعمليالتنفيذالطوفانروايةمعالدينيالطقسويجد

بأداء(السلامعليه)نوحفيهالمتعبديقوممقدسمكانوجودهناالدينيالطقس

إ"؟أ.11للالهمذبحبناء:الأولبفعلين،نوحيقومالطوفانانتهاءمبعد.الدينيالطقس

قرابينتقديموأأ(852:)تكوين"للربمذبحاَنوخوبنى6:إ؟"7؟إ؟؟لأ.؟

+..).لا؟لا،61أ6بأ66ألأ7؟.بر!مأ6066ل!أ66!م؟6!بثا.بر؟3برا1161:للرب

علىمحرقاتوأصعدالطاهرةالطيوركلومنالطاهرةالبهائمكلمن.وأخذ.؟تجمإ؟؟.

فيالمذابحلبناءذكرأولنوحبواسطةالمذبحبناءويُعدب(.852:)تكوين"المذبح

كانوإن،للربحيوانيةقزابينتقديمفيسبقههابيلأنَّإلأَاليهوي،المصدرقصص

لطهارةفالتعرض.وهابيلقابيلروأيةفيعنه،الطوفانروايةفيتفصيلاًأكثرالأمر

باختباراتمرتالقرابينهذهأنَيؤكدالطوفانروايةفيتقديمهقبلالحيوانيالقربان

قابيلروايةفينلمسهلمماوهذا.ل!لهلتُقذمصالحةوكونهاطهارتهامدىعلىللوقوف

إلمماالإشارةدونالجيوانيالقربانعلالطوفانروايةفيالقرباناقتصركما.وهابيل

القربانفلسفةعنالحيوانينوحلقربانالضمنيالمعنىينفصلولا.النباتيالقربان

الطقسخلالتقديمهايتمالتيالضحيةأنَّفيتتمثلوالتيعام،بشكلالحيواني

الذيالأمرقدمها)2(،منليعي!شالضحيةفتموت،حياةمقابلفيحياةتقدمالديني

القربانعليهوهفعلورددمارمنبالأرضلحقوماالطوفانروايةسياقفييتضح

.52صه:سميثروبرتسن(1)

3.ص:السابقالمرجع)2!
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اللغوي!!الس!اتوالدبني!التا)يخي!ال!ضامي!فياسكلدا:التو"ةفيالي!وجماال!صدا

لإيرا؟أ؟6لأْ")أ؟فى؟يمم6إ"7لأيت!6إ"7؟إ"3؟"؟؟+6إ"6إ"؟7اا:ذلكضحيو

ألعنأعودلا:قلبه!االربوقالالرضا،رائحةالربفتنسم6:؟ث!؟يبمث!!6ألا

مباشرةنتيجةوكانبل،ارتبطهناالإلهيالفعلردأنَّأى2(81:)تكوين011.الأرض

عنه.يهوهورضاءالقرباننوحلتقديم

6أ؟3؟؟؟6ل!)ْإ؟اتغيلحلا11؟؟؟؟6نعتبرأنيمكقالبشريالقربانعنأمَّا

11تعطينيبنيكوأبكارمعصرتك،وقطربيدركملءتؤخرلا؟":؟؟أ6؟إ"

28)خروج : YY)إسرائيل.بنيعندكانتالبشريةالقرابينعادةأنَإلىإشارة

الدينية:لأعيادا-2

عيدأولهاكان،إسرائيلبنوبهااحتفلأعياد،ثلاثةإلىاليهويالمصدرتعرض

فيوردتأخرىأعيادإلىبالإضافةهـ3(-292-21:1،27)الخروجسفرفيالفصح

تعيدمراتثلاث6:إ؟يخلأ؟"لا؟تملم؟"ه6فلأايخهـأيا61:1-41الفقرات23الأصحاح

الأعيادهذهسنعرضيليوفيما.والجمعوالحصادالفطيرأعياد:وهىا،السنةفيلي

التفصيل.منبشىء

اأدلنضحتعيدا-

الأصحاح!أعنهالحديثبذايةكانت.الفصحعيدعنالتوراةتحدثتماكثيراً

لرأى-طبقاًوالتي92-هـ3()21-27،الفقراتالخروجسفرمنعشرالثاني

هذهنسبفيجرافمعيختلفمنوهناكاليهوي)1(.المصدرإلىتنتمي-جراف

S.)س.ر.درايفر"11فينسبهاأليهوي،المصدرإلىالفقرات .R Driver)المصدرإلى

إليهأشارالذيالقديمالمصدرإلىفينسبهاإيسفلتأمَّا)2(المختلطالإلوهيمياليهوي

الكهنوقيالمصدرانتناول،الفصحعيدعناليهويةالقصةمقابلفيبالرمز)ممأ()3(.

.137ص:شازارزالمان(1)

025

.(2 .S .R Driver:)28p

.(3 Otto Eissfeldt:)491P
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الي!وث!لل!صداالدينبال!ض!وذ:اللاب!الباب

الثانيالأصحاحفيالفصحعيدحولىالكهنوتيةالقصةتقععنه.الحديثوالتثنوي

تكملهَالكهنوتيةالقصةوتُعد)1(جرافلرأىطبقا5َ(-ا13،43-1)الفقراتع!ثر

عشرالسادسالأصحاحفيفتقعالفصحعيدعنالتثنويةالقصةأمَّا.اليهويةللقصة

الثلاثة:المصادرفيالفصحلعيدعرضيليوفيما-8(.1)الفقراتالتثنيةسفرمن

علىبالتركيز92-35(12،27َ12:)خروجللفصحاليهويةالقصةتهتم

)2(:الفصحذبيحةذبحبعدماطقوس

*إ++!ياء؟؟افى؟+؟ااي!دانيإ!!،بر+نبمافى!ايماد.*!يربرأ+براأدانييم11

آ.+آ.ا؟!م؟،ني:!!!ا6اْ+انييخيرفيك!!اإللإ؟!:إ.؟الأ+68نجيماك!:؟7!!ا؟!.أبافيأ+؟لإ

5إلإ؟؟كالأ-.6يلإنجيما++!!ما *oاسحبوا6:+يرإ6للأير،+أيبرفىيل+لإ،ق؟لإ*ا

فيواغمسوهازوفا،حزمةوخذوا،الفصحواذبحواأسركمبحسبغنمالكموخذوا

لاوأنتم،الطستفيالذيبالدموالقائمتينالعلياالعتبةومسوا،الطستفيالذيالدم

فياليهويالمصدرْيبدأثم22(.-ب)21"الصباححتىبيتهبابمنمنكمأحديخرج

الفصح:ذبيحةبذبحالقياممنهمالإلهيالطلبسببتفسير

بخ!،نلأألايالاأنلأ+ا؟!ملا!ا!!بئر!++؟لإ!؟،!لإيبر!+بررإ.لاإ+،6اإللأ؟116

:إ.،برإ؟؟،؟!!ياير+.*!برنلأ؟،+يم،بخ!ا5*إ؟+؟فىللأيا،+إ+أفى؟++؟ا؟!م؟ا

تجاوزوالقائمتينالعلياالعتبةعلىْالدمرأىفإذا،المصريينلضربسيعبرالربفإن

يهوهيوصيوأخيرا23َ(.:21)خروج"ليضرببيوتكميدخلالمهلكيدعولم،الباب

لأبنائهم:دائماَوذكرهذلكبتذكرإسرائيلبنيموسىلسانعلى

بر،-أ؟،+ب!+-ل!أير!اير؟إ،77ير؟+ا-!ا؟+يمك!+-؟؟؟6؟؟!انجيما!م11

؟ايد+.؟+لإ+!بر؟؟!أني6؟ثت6بر!نجيما!ياير،+إ+،؟أ6.لإني؟ا*؟\لإيا؟ثب.!لا

ا!!ير؟؟!ة!اثبلأا؟.*في:+ل!+++اوللأا+إ،بت!!ير،قي!16،*يزبر،أ+،++ا؟*+

+!.آفى؟ذإ؟،فلإ!مفى!ا؟لإ،ليماإ،ير+ذ،لإ!اكاه!في6ك!تجيماير،+إ++ا*-؟8+ير+؟

إلىأولادكموعلىعليكم!ريضةالأمرهدْاوتحفظولىْ؟لإ،يا:؟بخ!،رأ+إلميموللإ؟،!

.137صسازار:زالمان(1)

.82صه:نيموسكاسبتيو(2)
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اللغوي!والس!اتوالدكيهالتا!يخي!ال!ضاط!فيدلماس!:التو"ففيالي!و،ال!صدا

تحفظونأنكمقال،كماالربلكميعطيهاالتيالأرضإلمماتأتونحينويكونالأبد.

هى:تقولونأنكم.لكمالخيمةهذهما:أولادكملكميقولطحينويكون،الخدمةهذه

المصريينضربلمامصرفيإسرائيلبنيبيوتعنعبرالذيللربفصحذبيحة

-27(.42)بيوتنا"وخلص

التيالقواعدتفاصيلبذكراهتماماَأكثرفإخهاالفصحعنالكهنوتيةالقصةأمَّا

حيث:من)1(،الذبيحةذبحعندخصوصاَ،الاحتفالهذافياتباعهايجب

:الأولالشهرمنالعاشرفيالذبحمعقاتيكونبأنالزمنيالتحديد-

؟؟+؟+.؟نلأيرك!ء.6د؟،!!مثت!؟1الإ؟6!!ياتيما+ء!؟،+إ+6إ،*!بر11

يو؟+بريا!؟؟+16؟نيماإ+يا؟؟نن0يرير+ا!ا؟*نلأأ،!ي!؟ني6*نلأ0ير؟

بيما+لإ+.+ير؟،+بلأ+لإ،نلأيخ؟!إيرا+أا؟؟+ير+.؟نلأ6؟للألآير*ء.6،يئ؟لإ،

رأسلكميكونالشهرهذاقائلاَ:مصرأرضفيوهارونموسىالربوكلميا؟،+:

هذامنالعاشرفيقأئلينإسرائيلجماعةكلكلما.شهور"السنةأوللكمهوالشهور،

-3(.1)"للبيتشاةالاَباءبيوتبحسبشاةواحدكللهميأخذونالشهر

وأالخرافطمنسنةابنذكرسليمحملعنعبارةتكونبأن:الذبيحةنوعتحديد-

؟للإ؟،!اأ!م،!؟بئ؟ثتا!م!!اير،+!؟اإ+نييرا6ير؟!!؟!م+بيماا1ةلمعزا

الماعز"منأوالخرفانمنتأخذونهسنةابنذكراَصحيحةشاةلكمتكون؟برا+أ:

.(5)الفقرة

الذبح:بعدماقواعدتحديد-

*.يناإنلأي!لا++؟،+.؟نلأ،أ!6ل!للأ؟+ل!+!6با؟+!برني!ا!م!!ايرا+،+11

؟ا؟.+؟!م؟،نيبلإ،إ؟راإ؟؟!!ماإيريرا+ا؟ل!؟؟،!؟،1،لأ؟لإ!ال!؟+يرا؟!ابر.يا

؟ير،ير+6؟؟يما!+إلإير؟ا؟؟!*+أ17،.*ير6!نجيما؟؟؟،!ل!3أي؟!بمني+ا!ل!يا

!ير؟ن!ياا+ني؟ر*ا!م!برإا+.!يريالإيا،.*ير!إ+ا6.؟،!!مي!ياا!يربرأ+!ف!دبر،+أ+

.682ص:تيموسكاسبتينو(1)
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الي!وكلمالل!حرلىالدينبال!ضهون:الرايعالباب

با6اإيخيريم+أ؟،5116*أ؟بربراإل!،ل!،61بر5يلإأ6.*نلألإنلأ،دبرo.لإ،ثت،!+!م

؟إ،ير!!م*.+أا!د.*يرياإدد+فىا6بخ!يئفىلإنلأ6ير!+6ياا!بريخبرإ6يلأ+!6ير!+

أ!+ا؟كاه!أأ؟فى؟ب+أ*!يخليرا!3!،؟؟ثت!يريربر!أ!م!ير!ا،لا؟6!ير،رل!!ا،!؟؟إ

كليذبحهثمالشهر،هذامنعشرالرابعاليومإلمماالحفظتحتعندكمويكودنإ+:ير،+ا

القائمتينعلىويجعلونهالدممنويأخذون.العشيةفيإسرائيلبنيجماعةجمهور

مشوياَ-بالنار،الليلةتلكاللحمويأكلونفيها.يأكلونهالتيالبيوتفيالعلياوالعتبة

تحرقونهالصباحإلممامنهوالباقي،الصباحإلممامنهتبقواولا.وجوفهأكارعهمعرأسه

أيديكم،فيوعصيكمأرجلكمفيوأحذيتكممشدودةأحقاؤكمتأكلونهوهكذا.بالنار

.(1)6-2"للربفصحهو.بعجلةوتأكلونه

الفصح:ذبيحةمقالتناوللهميجوزمنتحديد

*65ردأثفبريا:+دكاها+بم؟*+؟؟16أيميم+ء.نجيمايا!ا+،+ا6!بر*11،1

أللأد،6!أنلأ++أيا،.!لا!؟+أك!أ!يريرثل+؟لابرر++ا!م،نلأبب!؟+إدياأفى،.*يريا

غريبابنكل،الفصحفريضةهذه:وهارونلموسىالربوقالفىأ:،ْ*ير،5*

والأجيرالنزيل.منهيأكليختنهإذابالشراءامتلكهلرجلعبدكلولكن.منهيأكللا

.(4ه-)43اامنهيأكلانلا

فيالفصحعيديأتيحيثالتنوي،المصدرفيوردكماالفصحعيدإلمماننتقل

يبدأمنه.يتجزألاجزءاَيعدبلالفطعر)1(عيدعنالحديثضمنالتثنويالمصدر

الفصح:ذليحةعنبالحديثالتثنويالمصدر

+،+لإ؟نلأ؟+.؟،ثت،57؟!!+!،+!ا؟؟+؟،بئلا!فى؟،لإ؟+.؟نلأ+!6أولنيا1

ا*لا5؟إ،7!بم!ا،يبإ+فى؟+ا؟ير؟؟!ا،ير+الإ؟،!!م!م!5؟،7إ+ا،+األإ،ي!7+ا

واعمل،أبيبشهراحفظ!:ني!أني،نيبرا،+إ+،؟؟66!نجيماأ!؟ء+اأ؟67

فتذبحليلاَ،مصرمنإلهكالربأخرجكأبيبشهرفيلأنه،إلهكللربفصحاَ

2(.-1)فيه"اسمهليحلالربيجتازهالذيالمكانفيوبقراَغنماَإلهكللربالفصح

.982ص:تيموسكاشينو(1)
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اللغوي!الس!ات9والديني!التالميخي!ال!ضامينفيدااسص:التوااةفيالي!وجماالمصدا

معمتصلسياقفيالفطيرعيدعنللحديثمباشرةالتثنويالمصدرينتقلذلكبعد

الفصح:عنالحديث

ثت،ل!إأ!ا!!أ+د!مللأ!ا،1!.*فىيا،!،يبرني+ل!+،7!مللأ!ا!أ3فى+.*511*

لإ؟،!!م؟،!!م*؟7ير،أ!يم!+6؟3بخريا!مل!ألإ؟،!!م؟،!!بر*؟،يرأ+؟د؟أ

!مأ،بر،51*إ،!،!مفىيلإ+ني7إ؟يريا؟3لما*.76ير+،6!5*إ،7،!!،!مبر.يا

أيامسبعةحمْيرأً.عليهتأكللا6:ير+ْيراأ؟ا؟*نلأأ؟،أ!؟ب!؟+؟؟؟+!نج!66؟ا؟يئ

يومتذكرلكيمصر،أرضمنخرجتبعجلةلأنكالمشقةخبزفطيراَعليهتأكل

أيامسبعةتخومكجميعفيخميرعندكيُرولا،حياتكأيامكلمصرأرضمنخروجك

يحددثم)3-4(.الغد"منالأولاليومفيمساءتذبحالذياللحممنشىءيبتولا

أكلمدةأنيوضحكما،الفصحبذبيحةالخاصةالقواعدبعدذلكبعدالتثنويالمصدر

:أيامسبعةتكونالفطير

!ا7.؟ا)،57؟!!++ا،6نجيمايم،7؟لاني؟6؟!8++فى+!فى.!؟!ادياا+5*11

+!بخ!؟++نلأ!نيءأأيابْيمابت5؟،7!يمأ+،+ا،ير+66ي!نجلأأ!؟!م+ا!يالإ!،بر

!آ+ا+ول+يرد*!ير+يْخيما+أ!،6لاولء7؟*ل!لإ+أءنلأءنجيما+*أ+؟لا؟فىفى+؟؟؟

،!،!منجيما+نييا*.+ا!ا،7أ؟!اير!6ير،؟+إ،+افى+أ،7يم!3،+أ+،؟!66!!نجيما

لا:+يرير*يير+بيما؟يط5*5؟،7!++!!ا،؟+لديرلا،؟نلأ؟،!أأ؟،+أد!مد!ا!!.*

الذيالمكانفيبل،إلهكالربيعطيكالتيأبوابكأحدفيالفصحتذبحأنلكيحل

فيالشمسغروبنحومساءالفصحتذبحهناك.فيهاسمهليحلإلهكالربيختاره

ثم،إلهكالربيختارهالذيالمكانفيوتأكلوتطبخمصر،منخروجكميعاد

اعتكافالسابعاليوموفيفطيراَتأكلأيامستة،خيامكإلىوتذهبالغد،فيتنصرف

)5-8(.عملاَ"فيهتعمللا،إلهكللرب

يمكنالفصححولوالتثنويةوالكهنوتيةاليهويةالمادةلمضمونالعرضهذابعد

بينهم:فيماوالاختلافالتلاقينقاطببعضالخروح
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2(

3(

(f

الي!و؟لل!صراالدينبال!ض!ولا:ال!اي!البالط

عائلي،احتفالالفصحأنيحددكليهماأنَفي:والكهنوتيأليهويالمصدرأنيتشابه

عيدانبأنهماوالفطيزالفصحعنالمصدرينكلايعبركمابيتها.داخلأسرةكلتقيمه

)1(.منفصلان

ومن،الفصحذبيحةبقواعدالكهنوتياهتمامفيوالكهنوتياليهويالمصدرانيختلف

فيهامشيةالأمورهذهأنَحينفيلذبحها،زمنيوتحديدمنهاالتناوللهيجوز

الخروجعدمعلىتأكيدهياالكهنوتيعناليهويالمصدرويختلف)2(.اليهويالمصدر

وأنتمثْيرإ6:بلإ+ثت،+أول؟؟+لإ،ذلأ؟لأ*ايا*إلإيخرا11الصباححتىالبينطمن

فينجدهلاماوهوY(.2)12:"الصباححتىبيتهباب.منمنكمأحديخرجلا

)3(.الكهنوتيالمصدر

الفصحعيدأنَفيوالكهنوتياليهويالمصدرينعنفيختلفالتثنويالمصدرأفَا

وأالبقرمنتكونعندهالفصحذبيحةوأدطالفلطر)"(،عيدمنيتجزألاجزءعنده

،+إ+،+ي!66ك!نجيماأ!؟!م+اا؟INS67!5؟،7ير،+إ+؟؟ولإ؟؟+!11:الغنم

الربيجتازهالذيالمكانفيوبمَراَغنماًإلهكللربالفصحفتذبحني!:نيءأ،نيبرأ

لاْ*ايرير!أبرا+أأب3اءنيا:الغنممناليهوي!بينما2(؟61إتثنيةااديهأسمهليحل

واذبحواأسركمبحسبغنماَلكموخذوااسحبوا:؟؟؟+أأني!!اني؟+ْ؟،ير!،ول

وأالغنممنسنةابنذكراَصحيحاَحملاَيكونالكهنوتيوفي2(.ا:)12"الفصح

!،لإ؟+اا!برلبما،!فى+ير،ا!م!!اير،+،+نلأر+يرا6د؟،!!مي+بيماا1:عزلماا

منأوالخرفانمنتأخذونهسنةابنذكراَصحيحةشاةلكمتكون؟بم+ا:

(.()ْه:)خرو!12الماعز"

.882ص:تيموسكاشتينو(

.862ص:قيموسكاستينو(

.28هص:السابقالمرجع(

.928ص:نفسه(

.092ص:نفسه(
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اللغويصوالس!اتدالدينيقايخيضالتاال!ضامي!فياس!دا:التولماةفياليصوجماال!صدا

عيدالفيم؟ب-

واضح:بشكلذلكعناليهويالمصدرعبروقد،الفصحبعيدالفطيرعيدأرتبط

يريا+.*،!،!بر؟ل!+ني؟يْىء.6أ+لأ؟!م؟)+!إ+؟نيما!ا،؟+.لابر،!؟إنلأ5نيا1

فىإ،ا6*،7*!!،6لإولء+د*،+أ،بر+لأ؟،+؟نلأ+6أبلإيرول،؟7ألإ6نجيمال!بر+أفىء

كماأيامسبعةفطيراَتأكلالفطير.عيدتحفظ،السنةفيليتعيدمراتثلاث؟،7!:

أمامييظهرواولامصر،منخرجتفيهلأنه،أبيبشهروق!فيأمرتك

بنيعلىتفرضرطقوسهلأنَالاسمبهذاسمىوقد(-23:1415)خروج"فارغين

بأنهلهمتذكيراً،خميرةأوملحبدون،الفطريالعجينمنالخبزفيهيأكلواأنإسرائيل

)1(.العجينيخمرحتىالخبزلانتظارالوقتلهميتسنَلم،يلاحقهمالفرعونكانعندما

جمعأعباءأنَّولرى،كنعانأرضإلمماالعيدهذاأصل"موسكاتياسبتينو1ويرد

عادةإلىونظراَخمير.دونالخبزيأكلونكانوالذا؟للناسفراغاَتتركتكنلمالمحصول

موسمفياختاروافقديأكلونماصنوفمنللالهةالقرابينبتقديمالقديمةالشعوب

التيالأسماءمناسماَالفطيرعيدوأصبحلاَلهتهم)3(.قرباناَالفطيرتقديمالحصاد

ملاحقةمنإسرائيلبنينجاةلذكرىإحياءَ،الفصحبعيدالاحتفالعلىأُطلقت

مرحلةإلى.يعودأنهربما،قديمبدوجم!احتفال!فأصله،بالفصحيتعلقماأفَا)3(.الفرعون

موسىتفسيرإطارفياللاهوتئمغزاهاكتسبأنهإلآَبكثير،موسىزمنقبل،قديمة

ليضربيجتازالربفإنَّ...للفصحواذبحواا...الخروجْالحادثة(السلام)عليه

يقولحينويكون..الأبد.إلمماولأولادكلكفريضةالأمرهذافتحفظون...المصريين

صدصثق،،القلمدار،5991،الثالثةالطبعة،ومذاهبهأطواره،اليهوديالدينيالفكر:ظاظاد.حسن(1)

165James-181820اص King West: p

.92صه:تيموسكاسبتينو(2)

العربيةال!عوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكير:حسنخليفةد.محمد؟18اصظاظا:د.حسن)3(

،961ص:القديمة()السامية

.JamesKing West:,165p Bernard .W Anderson:45p
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الي!وطلل!صداالدينبال!ض!ون:اللاب!الباب

عبرالذيللربفصحذبيحةهى:تقولودنأنكم؟لكمالخدمةهذهما:أولادكملكم

-12:12)خروجبيوتنا"وخلصالمصريينضربلمامصرفيإسرائيلبنيبيوتعن

يتمكانالعيد،لهذاالقديمالمضمونإطارفيأنه"ويستكنجاجيمس1ويرى27()1(.

الاحتفالهذاوتطور)2(.الربيعقمراكتمالمعجديدةحملانبميلادفيهالاحتفال

معالمتعاطفبخيالهويشتركالمتعبدفيتذكر،وجهوهالمتعبدبينمامشتركاَطقساَليصبح

وفعله،يههوهكلمةويسمعالمتعبدفيرى.الأحداثهذهفيبالفعلشاركواالذينأجداده

الاحتفالهذامعالمتغيرإنَجديد)3(.منالعهدمعهويجددوالتسبيحالشكرلهيقدمثم

إسرائيل.بنيعندالجديداللاهوتيالأساسذلكمنحهالذيهوالقديمالرعوي

منالقطعانلحمايةكانأصلهفي)والذيالحملانبدماء8خيامهممداخلطلاءفأصبح

علىيهوهضربةمنبواسطتهاالعبريوننجاالتيالمميزةالعلامةهو(الشريرةالأرواح

القديمة(الرعويةصورته)فيالفصحعيدبيناليهويالمصدرربطوهكذا)4(.الفرعون

إلأَيعرفوهلمأنهممعبهاالفطيرعيدربطوكذلكمنها،أحدثأنهمعالخروجوقصة

(.)ْكنعانفي

:أ(23:61)خروبمالحصادعيد!-

العيدهذااسممنويبدوالبواكير)6(.يومأوالألييابيعبعيديُعرفماوهو

؟يخلأ؟7:؟إ؟لا؟نج!6!بمي!ليأ"6؟برأ؟"66؟برالإإ؟لا11الزراعيةالأعيادمنأنهومضمولْه

11،22.لاث!؟:1.ك!66)1(

.(2 James King West:)164p

العربيةالشعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكيرحسنْخليفةد.محمد18؟اصظاظأ:د.حسن)3(

.961صةالقديمة()السامية

.2ر5-922االاك!):أ."66(4)

الحربيةالثعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكيرحسنْخليفةد،محمد92؟هص:موسكاتيسبتينو)5(

.171ص،561ص،يمةلقدا(ميةالسا)

.892ص:تيموسكاسبتينو(6)
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اللغوي!الس!ات9الدينل!9ا!ي!التاال!ضافيمْبدااس!:التولماةفياليصو؟ال!صدا

منتنبعالعيدهذاقدسيةأدةَوربما".الحقلفيتزرعالتيغلاتكأبكارالحصادوعيد

)1(.التاريخهذافي(السلام)عليهموسىعلىهبطتالعشرالوصاياأنَّفيالاعتقاد

وبينبينهيفصلكانحيث"الخمسيناليوم11عليهأطلقتالتىالأخركماالأسماءومن

)2(.أسابيعسبعةالفطيرعيد

(اب236)خرعيدبهصبهتو

بعيديُعرفمايرادفوهو(أسيف؟؟؟6)؟لابالعبريةالعيدهذاعلىيُطلق

بتخزينفيهالاحتفال!يتمالذي،الزراعيةالأعيادمنأنهالعيدهذافيوالأصل.المظال

السنة:نهايةفييكونالعيدهذاوقتأنَعلىاليهويالمصدرأكدوقد.المحاصيل

وعيد:ءا-؟لبما؟+،7يرييلإ+-ول؟لإ؟؟7ا؟فيماإ+ثتلإ*+؟لا؟لإا؟،11

سبب"موسكاتي"سبتينوويفسر".الحقلمنغلاتكتحمععندماالسنةنهايةفيالجمع

الزراعية،السنةخهايةفيأى،الخريففيالعنبمحصولجمعيتمكانبأنهالتوقيتهذا

بهالاحتفاليتمكانأنهإلاَّ،العنبمحصوللجمعيأتيالعيدجهذاالاحتفالأنَّورغم

يأإسرائيلبنوعرفهاالتيالزراعيةالأعيأدأهمأصبحلذاكلها؟الزرأعيةالسنةلختام

.()3كنعان

علىواضحاًمثالاَلهاتعرضناالتئياليهوديةالأعياديانرىأنيمكنسبقمما

المضمونإلىالزراعيالطبيعيالمضمونمنالأعيادهذهمضمونفيالتحول

بالمجتمعخاصةأعيادأوضحنا،كما،والجمعوالحصادالفطيرفأعياد)"(.التاريخي

918.صظاظا:د.ح!ن)1(

892.ص:موسكاتيسبتينو)2(

03."صالسابقْالمرجع)3(

.61هص:القديمة()السأميةالعربيةالنمعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكير:حسنخليفةد.محمد(4)

-61هص
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الي!و؟لل!صداالدنجبال!ض!وذ:اللاب!الباب

التاريخيالإطارفيووضعهاتفسيرها،بإعادةإسرائيلبنوقام،الكنعانيالزراعي

علىمصرمنالخروجكحادتةبعينهاتاريخيةحوأدثإلىتشيربجعلها،الإسرائيلي

كذلكاختلف،الإسرائيليقالبهافيالأعيادهذهمضموناختلفوكما1(.'المثالسبيل

علىالمحافظةهوالأصليالطبيعيإطارهافيالأعيادهذهمنالهدففبينمامنها،الهدف

علىلتؤكدلهاالإسرائيليالقالبفيالأعيادهذهجاءت،الطبيعيالنظاماستمرار

تذكرعلىكعلامة،تاريخيةحادثةظلفيوجماعتهالإلهبينجمعتالتيالقوميةالرابطة

)2(.الجماعةلهذهالخلاصييهوهفعل

الههوى:المصدرفىالتمضريعاتثالثأ:

مرورفبعد.الخروجأحداثعقباليهويالمصدرفيالتشريعيةالبنيةجاءت

الفرعونتهديدمنالتخلصفيالإلهيالفعلبقوةإسرائيلبنينجاحعلىأشهرثلاثة

سيناءجبلعلىلموسىالربيتجلَّاليهويالمصدركُتَّابرؤيةحسب،والمصريين

بشكلاليهويالمصدرفيالتبثريعأسأستشكلالتيوالفروضالأوامرببعضولأمره

أنَّالدراسةهذهمنالثالثالبابفيذكرناوكماعام.بشكلالتوراةوفيخاص،

فلأول.اليهويالمصدرفيالقوميالوعىتشكيلبدايةكانتمصرمنالخروجأحداث

منيعمل.ليهوهمقدسةجماعةالعهدجماعةتصبحالتكوينسفرأحداثمنذمرة

منكانالسياقهذ!وفي.المطلقةعبادتهأجلمنبالعملويطالبهاالوقتطوالأجلها

الجديدةالأمةتللنبينالعلاقةهذهملامحينظمأناليهويللمصدرالضروري

بينهاأوالبعضبعضهمأفرادهابينسواءالجماعةلهذهالمجتمعيالإطارفيثم،والإله

فياليهويالمصدرفيالتشريعأتوردتوقد.الأخرىالأممأبناءمنغيرهموبين

النقطةهذهإطارفيالدراسةوستلقي.الخروجسفرمن23()25-الأصحاحات

:خلالمناليهويالمصدرفيالتشريعيالجانبعلىالضوء

.168ص:السابقالمرجع(1)

-168ص:القديمة()الساميةالعربيةالشعوبعندوالحضاريالتاريخيالتفكير:حسنخليفةد.محمد)2(

916.
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اللغويصالس!ات9والدينيضالتا!خه!ال!ضافيضدلىاس!4:التواافيالي!وجماال!حمدلى

العشر.للوصاياالتثنويالنموذجضوءفينقديةرؤية:العشرالوصايأ-أ

اليهوي.المصدرفيالاجتماعيةالقانونيةالتشريعات-2

اليهوي.المصدرتمضريعاتفيالرافدينبلادفىالتشريعتأثير3-

العنبر:للوصاياالعثنوىالنموذضوءفىنقديةرؤية:العشرالوصايا-ا

تلكلتقدمالخروجسفرمنالعشرينالأصحاحمن)1-17(الفقراتتأتي

عليهايُطلقوالتي.إسرائيلبنيجماعةعليهوهفرضهاالتيوالأوامرالوصايا

عام،بشكلالوصاياهذهتقسيمويمكنالعشر)1(.الكلماتأوالعشر"الوصايا11

تلكتضم:الأولىالمجموعة:مجموعتينإلمماالمضمونحيثمن،التوراةفيوردحسبما

فتضم:الثانيةالمجموعةأفَا.والوالدينالإلهتجاهالفردبواجبالخاصةالوصايا

لذلك.تفصيليلىوفيماالبشر.منغيرهنحوالفردبواجباتالخاصةالوصايا

(11)2-.الفقرات:الأولىالمجموعة-

.ليهوهوالخضوعالعبوديةمفهومعللتؤكدالمجموعةهذهفيالوصاياجاءث

قائلاَ:بنفسهيهوهبتعريفالأولىللوصيةالعامالإطارفجاء

لا7!،؟يلإفى+،ثت!م!6،ل!!بم؟،يمبم!برلأ،؟لإ*أ+6نجيما!5،7؟!+أ+ا،،برر!11

مصرأرصْمنأخرجكالذيإلهكالربأنالإيا-دإ،:كيم؟؟!!!5؟،!7ير،؟،+

الثانيةالوصيةوتأتي2(.:2.)خروج"أمامياخرىاَلهةلكيكنلاالعبوديةبيتمن

(o- r)3-الفقرتانتأتي:أمرينعلالوصيةهذهوتشتمل.الأولىبالوصيةمتعلقة(

وأالسماءفيسواءصورةأومنحوتتمثالمنللإلهشبيهبأىالإنسانقياملتحرمأ(4

يلتزملالمنوالجزاءالعقابلتوضح(-هب)4الفقراتتأتىثمالماء.فيأوالأرضفي

الوصية:هذهبهجاءتبمايلتزمولمن

!،تجإلْبماني3للإ!،+!لايا+.+!01ايثع+بر?فىإ*يرا؟يم!5،7؟!+ا+،،برر!،برا1

أنأنيلأ:لإا.؟،!ما!انلأ.؟؟،ير*.؟ير،!اك!!ا؟،!ي!؟6ب!+إل!رلإ،لأيرb؟بل!،!لايا

،45ص،22-6هص:المجيدعبدبحرد.محمد(1)
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اليصو؟لل!حمداالدينبال!ض!ون:اللاب!الباب

مبغضى.منوالرابعالثالثالجيلفيالأبناءفيالاَباءذنوبأقتقدغيوَرإلهإلهكالرب

هذهفيالثالثةالوصيةوتأتيوصاياى".وحافظيمحبىمنألوفإلىإحساناًوأصنع

بها:يلتزملنلمننفسهالوقتفيوالعقابالوصيةعلىالأخرىهىلتشتملالمجموعة

،فلأ*6!نجيمالإ+،+ار+،ربرا+ا5*؟،يرفلأإ*!3؟إ،لأ،+ر+ا!ني!+؟نلأ*511*

باسمهنطقمنيبرئلاالربلأنَباطلاَ.إلهكالرببأسمتنطقلا:يرفيماإ*نيءألإ+

أفَا.الأولى-الوصيةعلىتأكيدأالوصيةهذهاعتبارويمكن6(.2:")خروجباطلاً"

الاجتماعيةبالمعاملاتوربطهوتقديسهالسبتبيومفتتعلقالمجموعةهذهوصايارابع

:الأصحاحهذامنالسابعةالفقرةفيالرئيسيةالوصيةفجاءتالواحدالمجتمعإطارفي

فييبدأثملتقدسه".السبتيومادْكريريرا+فلأأ:3+؟فيما،أ!!+116؟دأ

السبتيومماهيةاليهويالمصدريوضححيث،والتاسعةالثامنةالفقرتينفيالتفصيل

هذهأنَّيوضحبلبذلكاليهويالمصدريكتفيولا.اليومهذافياتباعهيجبوما

هذهلتبررالعاشرةالفقرةتأتيثمونزلاء.بلوعبيدأبناءمنالبيتأهلتشملالوصية

الوصية:

؟؟+ل!!!،+ا!!؟للا!+ا+!!م!!!منلأ؟ا+!،+إ++ال!لما،!،!بر+نجيماني،ثتا1

:+اأ،2؟ني؟نيما++،أ!+ل!ا+،+؟؟7برأيلإ،-نيما؟،لا،+!،أبرر+،ا+!6نجيمال!

اليومفيواسزاحفيها.ماوكلوالبحروالأرضالسماءالربصنعأيامستةفيلانه

هذهياوالأخيرةءالخامسةالوصيةأفَا".وقدسهالسبتيومالرببارلبلذلك؟السابع

بذلك:القيامجزاءتوضيحعلىواشتملتبالوالدينفتتعلقالمجموعة

أ+ا،+ا6!نجيما++!+!ميايا،!ير،7أ،!؟دا!ا!يرلإأ7لإيخم!!+!؟،7!+ابر؟16

الربيعطيكالتيالأرضعلىأيامكتطوللكىوأمكأباكأكرمير؟:ر.؟أ!!5؟إ،7

.(02:11خرو!)ااإلهك

:(13-1)2الفقراتالثانيةالمجموعة-

المجموعةوصاياعكسعلىللغايةموجزةبأنهاالوصايامنالمجموعةهذهتتميز

اجتماعية.صبغةذاتكلهاالوصاياهذهوتُعد.والتفصيلبالإسهابتتميزالتيالأولى
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اللغ!ي!!الس!اتالد!ي!9القا!خي!ال!ضا!يغضاس!دا:التولىاففياليوجم!ال!صدلم

السرقةأوالزناأوالقتلعدمعلىتحضوالثالثةوالثانيةالأولىالوصيةفجاءت

الوصيةتحضالذيالفعلكراهةحسبمقصودالترتيبهذاوربما)(2:2")خروح

تزن،لا،تقتللا؟إرْفى:5*؟إلإ،؟5*د+ا؟5116*به:القيامعدمعلى

عدمعلىلتحضالمجموعةهذهفيالرابعةالوصيةتأتيالفقرةنفسوفي".تسرقلا

نييرإ6:بلإ+7؟؟لا6؟ي!ر511*واضحاَ:أخلاقياَبعداَبذلكلترسىالزورسهادة

المجموعةهذهفيالخامسةالوصيةتأتيوأخيراَزور".شهادةقريبكعلتشهدلا

وكلوأهلهبيتهعلوالحفاظالقريبذلكعنللحديثالرابعةالوصيةبسياقتتعلق

iiiإنلأا!!م+أايا؟+أ؟بلإلألإنجيما+6؟ولي5*؟ب!لأ؟،+؟؟!م+511*:لهما

عبدهولاقريبكامرأةتشتهلا.قريبكبيتتشتهلا7:،؟بلإ6!نجيماإدْياأ6!!قمْ

2:1.)خروج"لقريبكمماشيئاَولاحمارهولاثورهولاأمتهولا r).

الفقراتفياليهويالمصدرفيوردتكماالعشرالوصايابنيةبينمقارنةيلىوفيما

(7o)6-الفقراتالتثنيةسفرمنالخامسالأصحاحفيوردتالتيوتلكالسابقة

العشر.الوصاياصيغتىبينالاختلافاتأهمعلْوالوقوف

الوصايالنصاليهويةالصيغةفىالسبتيومتقديستبريريأقِ:أرأبعةالوصيةفي-أ

وألزمقدسهولذلك،اليومذلكفياستراحالإلهأنَّفيتتمثلدينيةلأسبابالعشر

الرببأنَّإيمانهعنمنهإعلاناَيُعدبذلكالفردفقياموبالتالي.بتقديسهفردكل

للوصاياالتثنويةالصيغةفيالسبتيوملتقديسالتبريرأمَّا.أيامستةفيالعالمخلق

وألأَمَة)1(:العبديستريحكىفرصةأنهفييتمثلفقطاجتماعياَتبريراَجاءفقدالعشر

لأ6إنلأأاك!!م؟7ألإ؟؟7ا؟يخ!77ا؟إك!!+ء!ا*فى+د!ا؟ي!بيما+ا511*

لأ؟!مي!!ل!؟76؟أر،ألا3!م،7لإ؟؟ني6نجيما!م7؟!!7؟!ير؟!ير3؟!7.؟!م؟!

للربفسبتالسابعاليوموأمَّاءلإ؟،!:؟!؟1؟،،؟ب!؟+3،إ؟ير؟!7.؟!مأ

وكلوحماركوأمتكوعبدكوابنتكوابنكانتماعملأفيهتعمللاإلهك

.26صالمجيد:عبدبحرمحمدد.(1)
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الي!وجمالل!صداالدينيال!ض!ون؟ال!ايعالباب

أنكواذكر.مثلكوأمتكعبدكيسنريحلكىأبوابكفيالذيونزيلكبهائمك

اليهويالمصدرتأثروقد.(أا134-:ه)تثنيةمصر"أرضفيعبدَاكنت

:()12الفقرةوالعشرينالثالثالأصحاحفيبعدفيماالسبتليومالتثنويبالتبرير

لأ؟أنلأ؟أر،يلإأولير+.+ني؟،،لا؟نيما+ا!أأ+،7،لإبيماول+ل!بيما+!،ء،+نبمانيا1

ففيهالسابعاليوموأمَّاعملكتعملأيامستة6:إيملننيمبمء؟7؟اإ،إ؟ذلأ!؟ءْ؟لأ

ينطويكما".والغريبأمتكابنويتنفسوحماركثوركيستريحلكىتستريح

الوصِةهذهفييشيرأنهفييتمثلقوميمبررعلىالتثنويةصيغتهافيالوصيةتبرلر

مصر.منإسرائيلبنيخروجإلىبوضوح

خرجكفأ:+ا،أإلاي!6ا؟؟+3؟ب!؟،+!فلأ!م،7!؟!!+اا+،7!لإ،111

الوصيةأنَكمااب(.4:ه)تثنيةاممدودةوذراعشديدةبيدهناكمنإلهكالرب

بكلمةفتبدأالتثنويةالصيغةفيأقَااذكر(،6:)؟دأبكلمةتبدأاليهويةالصيغةفي

.(حفظا:6أولني)

فىبذلكالقيامتبريريأتي،الوالدينباحترامتوصىوالتي:الخامسةالوصيةفي2-

فيالواردةالصيغةحسبالمرءعمريطولحتىالعشرللوصايااليهويةالصيغة

لهم.يهوهمنحهاالتيالأرضعلىدائمةبحياةوالتمتعالخروج

+!+،6نجيما!+!م؟!؟7بلإ7،!بر،أدا؟ل!،الا!ميا7!مل!+!ألأ،لإ؟+!6؟برا1

يعطيكالتيالأرضعلىأيامكتطوللكىوأمكأباكأكرم7:يرر.!لأ!!5؟"7

اليهويالتبرلرهذاعلىالتثنويالمصدرويزيدا(.ا2:.)خروج"إلهكالرب

.جيدةحياةستكونالحياةهذهأنَّعلىالتأكيد

ثبأ؟،!،أير!ا!بر7،؟!5!+ا!+ا،7أل!6نجيما!؟7!برل!+!بم!7،؟ل!+!+بربرا1

أباكأكرم!الأ:.؟أ)!5؟،7إ+،+ا6!نجيما7!م+يمبم7لإيا7!ا،،يا+أير!يرب!أ،!م،7

الربيعطيكالتيالأرضعلىخيرلكيكونولكىأيامكتطوللكىوأمك

16(.5:)تثنية"إلهك
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ي!اللغووالس!اتالديني!9التا!خي!ال!ضا!ينفيدلىاس!:التولىاةفيالي!وجماال!صدا

الصيغتينبينالوصيةهذهفيالكلماتترتيبفياختلافهناك:العاشرةالوصيةفي3-

؟؟!56ْ*ينملأ؟؟ول+511*اليهوي:المصدرففي:والتثنويةاليهوية

بيتتشْتهلا7:ير؟!ص6!نجيما33إأ6إ!ولأ6إفلأأالإء+أإبلإ؟+أ!،

مماشيئاًولاحمارهولاثورهولاأمتهولاعبدهولاقريبكأمرأةتشتهلا.قريبك

هـ؟؟ء+5*إ11التثنوي:المصدرفيأقَا13(.2:ه)خروج"لقريبك

!نجيما6إفى.ياأإيي!ول.6أ6فلأأ+أا!!مأإي!؟6للأ؟+اض!لأ؟*!أ+5*إصيلأ

أمتهولاعبدهولاحقلهولاْقريبكبيتتشتهولاقريبكامرأةتشتهولا7:بر؟با

كلمةدائمًايستخدماليهويالمصدرأنَّكما17(.:هتثنية"حمارهولاثورهولا

الثانيةالمرةوفي)؟؟ء6ْ(الأولمماالمرةفيفيستخدمالتثنويالمصدرأقَا)؟+ء.+(،

)؟؟ك!إ+(.

اليهوى:المصدرفىالاجتماعيةالقانونيةالتشربعات2-

الأحكامبعضإسرائيلبنيبإبلاغيهوهأمرهالمقدسالجبلمنموسىعادلمَّا

أحكاموتستندا)1(.العهداقانونأوالعهد"كتابعليهايُطلقوالتيالأخرى

11أندرسونابرنارد1ويقسمالعشر.الوصاياأرستهاالتيالمبادئعلىالعهدوتشريعات

!Conditio)شرطيةصيغةذاتتشريعات:الأول:نمطينإلىالتشريعاتهذه al)

الذيالأولبالنمطويُقصد؟'<<(Absolut)ءمطلقةصيغةذأتتشريعات:والثانى

الشرطبكلمةتبدأالتيالتشريعاتتلكهىالشرطيةبالتشريعاتأندرسونإليهأشار

هذاأنَأندرسونولرى.فيهشرطأداةوجوديشترطلاالذيهووالمطلق"!(.)بر"/

فيالتيهفترةإلىوأرجعه،إسرائيليطابعذايعدالتشريعاتمنالمطلقالنمط

إسرائيلبنيفيالاجتماعيةالتشريعيةالبنيةبتقسيميلىفيماسنقومولكنناالصحراء)3(.

التالي:النحوعلىالمضمونحيثمناليهويةصيغتهافي

8611.ث!:لا6أث!6ء7ا3لا؟:ول05.لأول()1
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الي!و!لل!صداالدينبال!ض!ولىاللابهـ:الباب

.والطقوسالعباداتتشريعات(أ)

مدنية.تشريعات()ب

اجتماعية.أخلاقيةتشريعات)!(

:والطقوسالعباداتتشريعات(أ)

الأصحاحمن22()؟2-الفقراتفيوردتالتيالتشريعاتتلكوهى

لعشرين:ا

7!*د+!7،!م!اني+!!لأ،ل!.5!+!1،!الا؟؟فى؟!،بر+يلإبلأ!ل.ع+!م+!+؟؟!م11

إثبم!؟،17؟؟يرلإ!ا،7لإ+أ*،يبرني!+؟بر،6لميم6!نجلأاoأ+ا+!مثت؟،؟7؟ي!!+

للأ!ا،7؟ر؟!!؟؟،بر،لا؟،+!؟؟ا؟؟إ+5*بخا،+يلأبيما+!فىإ،!؟؟+!م

مدْبحأ:لإ!ا،1ل!؟إ؟7؟إير+ا7*6!نجلأء؟؟؟،با،؟ولي!5+؟ي!ير+اإ،*!يخ!!يرير؟ا

كلفيوبقرك.غنمكسلامتكوذبائحمحرقاتكعليهوتذبحليتصنعترابمن

منمذبحاًلىصنعتوإن.وأبارككإليكاَتيذكراَلاسميأصنعفيهاالتيالأماكن

إلىبدرجتصعدولاتدنسها.إزميلكعليهارفعتإذا.منحوتةمنهاتبنهفلاحجارة

السابقةالفقراتفىاليهويالتشريعويوضح".عليهعورتكتنكشفكيلامذبحي

بلالحجارةمنبنائهعدميقصد)وربماالترابمنأحدهما:المذابحمننمطينوجود

ذلكلأنتشكيلهاأوعليهاالنحتدونالحجارةمنيكونوالاَخر(الطينمنيكون

الثانية.الوصيةنصمعيتعارض

مدنية:تشريعات()ب

-2ا)خروجالأصحاحاتفيوردتالتيالتشريعاتبعضعنعبارةوهى

56(.)؟يبغنجبهأبردأاليهويالمصدرعليهاأطلقالتيبالأحكامالتشريعاتهذهوتبدأ.(23

الالي:النحوعلىبالترتيبنصنفهاأنويمكن
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اللغوي!الس!ات9الديني!9القالبخي!ال!ضامي!فيد"س!4:التولىافبماليصو؟ال!صدا

بالعبيداضيلخأصالتشر1-

فىالدخولوقبل.العبرانيينأبناءمنوالأَمَةالعبدعنالتشريعهذاويتحدث

التيالحالاتنستخلصأناليهويالمصدرمادةخلالمنيمكنالتشريعهذأتفاصيل

عبيدأً:العبرأنيةأوالعبرانيفيهايكون

ni)؟*أa'؟!؟أإ،!ا؟+لملإفيما+3،أ،يخ!ا!+ْإ،1الإ!1بالميلاد:عبدَايكولىْأن-

وولدتةامرأسيدهأعطاهإلىْ؟لافىأ:،لإ*ا*ا+اإ،؟!ا*6ْ،+؟يمإ،ير؟،؟ا؟الإفيما+

.(12:4)خروج"وحدهيخرجوهولسيدهيكونونوأولادهافألمرأةبناتأوبنينله

نفسه:فداءيستطعولمسرقماإذا-

+اي!؟؟!ل!!،!م؟أ!ا1،-ل!+!م!+ابر؟!؟لإإ+لإ*!م،؟+يخ!؟؟!م!ل!ا1

وُجدإنثتلاإ++أ:6إءبراأيالإ،1ب!بر!،ني0نيبرأ!ا+!م،!للأ!ا،1+فيما!بمفلأ

.دمفلهالشمسعليهأشرقتإنولكن.دملهفليسوماتفضربيقبوهوالسارق

-2(.ا:22)خروج"بسرقتهيبعلهيكنلمإن.يعوضإنه

يرلإء+:؟+ألإ+لإ،فلأ6،ءبرْإبر،11أَمَة)1(:ابنتهأوعبدَاابنهببيعالإنسانيقومأن-

7(.:12)خروض!ااأمةابنتهرجلباعوإذا

العبدعنيتحدثاليهويالتشريعيتحدثمافأولالتشريعهذاتفاصيلعنأقَا

منسنواتسمشابعدحراَيصبحأنهوكيف2-6(2:ا)خروجالفقراتفيالعبراني

نيذ!لا؟؟،6بايرإ+؟+ااثت،1:الثانيةالفقرةفيالتشريعهذاأساسيأتيوبينما.الخدمة

سن!تفستعبرانياَعبداًاشترلتإذا؟!!:ير؟؟ني،الإ*ا؟فلأ؟لإ+،ير+6ْنيإ،!

الفقراتباقيفيالتشريعهذااليهويالمصدريُفصِّلمجاناَ"حراًيخرجالسابعةوفييحدم

هذاتفاصيلأقَا)ثت،(.الشرطأدأةباستخدامالتشريعهذاأساسجاءوقد)3-6(.

الإ!(:الشرطبكلمةيبدأجميعهاأنملاحظةمعالتاليالنحوعلىجاءتفقدالتشريع

.931ص:تيموسكاسبتينو(!)
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الي!و؟لل!صداالدينبال!ض!وذال!ابهـ:الباب

دخلإنالإ*:؟لافىأ،+.*؟إفىأالإ!ا:وحدهتحريرهيتموحدهالعبدهذاكانإن-

أ(.12:3)خرو!ايخر!افوحدهوحده

أ:ل!وللإني!أإ،لاب++أ*لإنجيما+؟با،الإ!ا:زوجتهومعهيخرجمتزوجأكالىْإن-

(.ب12:3)خروج"معهامرأتهيخرجامرأةبعلكانإن

دوخهم:وحدهيخرجبناتأوبنينلهفأنجبتسيدهزوجهثمالعبوديةوحدهدخلإن-

؟؟،+إ،ير؟،؟؟لإبلأ+nip؟*أ؟إ،!أ3إ،ير؟+لإنيما+أ3،؟ا6.إ،1لإالإ!ا

فالمرأةبناتأوبنينلهوولدتامرأةسيدهأعطاهإن؟إفىأ:،لإ*أ*إ+اير*+.إ،؟

.(12:4)خروج"وحدهيخرجوهوبسيدهيكونونوأولادها

الأبد:إلىعبدأيظلوأبنائهزوجتهنجأنبإلمماالبقاءالعبدَفضَلإن-

*5،ربر+!!،بخ!نيل!+!،!+!+جمبم!؟؟+!بلإ؟++6!م*،6ء!!إل!11

+؟ا؟!م؟يا!*أ؟؟!ا+،!أإ؟)،نلأ؟!5؟،!يا!لإ+.إ،1أ،نلأا؟لا،ني؟فىلإ*ل!

سيديأحبالعبدقال!إلىْولكنيردلأ.ير!:أأير؟6+ول؟لإل!لإ؟رألإ+!+إ،1!؟لإدا

القائمةإلىأوالبابإلى*ويقربهادلهإلىسيدهيقدمهحرأ.أخرجلاوأولاديوامرأتي

-6(.2:5ا)خروجالأبد"إلىفيخدمه.بالمثقبأذنهسيدهويثقب

فيالعبرانيةالأَمَةعنللحديثبالعبيدالخاصالتشريعذلكبعدينتقل

العبرانيةبالأَمَةالخاصالتشريعاساسويأتي.نفسهالأصحاحمن(11)7-الفقرات

الخدمة:منسنينستبعدحرةتصبحلافهىالعبد،معتتساوىلاأنهاعلىبالتأكيد

رجلباع.دماذا:؟ي!؟؟،!لإ*+ثب؟لإ*5*يرلإ!م+؟+أ!+لإ،فلأ6،!مبرإبر،11

الأساسلهذاالتفصيلذلكيليثم.y(:2ا)خروجالعبيد"يخرجكماتخرجلاأَمَةَابنته

الإ!(:بكلمةتفاصمِلهوبداية)بر،(بكلمةالتشبريعبدايةملاحظةمعالتشريعي

لها:خيانةيعدذلكلأنَلأجنبىيبيعهاأنلسيدهايحقفلا-

*5ر؟؟،يايلإ!إ؟؟++،ل!++أ()55*6!نجيماكيم+.إ،+؟بلإ،إ،ل!+7الإ!1

يدعهالنفسهخطبهأالذيسيدهاعينىفيقبحتإن؟+:ير؟)+أيريؤير؟+أ،ءنلأْ،

8(.:2ا)خروجبها"لغدرهأجانبلقوميبيعهاأنسلطانلهوليس.تفك
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اللغوي!والس!لتوالديندالتاردخي!ال!ضافيفيدلماس!:التوااففيالي!و؟ال!صدا

ني؟دايرول،،لإ؟إ+ا!ا؟رأإلإ!11:حقوقمنللأحرارمافلهاسيدهاابنخطبهالو-

:2ا)خروجلها"يُفعلالبناتحقفبحسبلابنهخطبهاوإنير+:،يلإيي+Wie؟؟

.)9

فلألإ؟+،أ،برا+لإ؟؟+الإ!ا:الحقوقكلأيضاًفلهاغيرهاخطبإنأما-

وكسوتهاطعامهاينقصلاأخرىلنفسهاتخذإن،)؟ل!:5*+يال!.اي!+8ير

.(2:51ا)خرو!ااومعاشرتها

لإير+نييرنلأإلإ!11:فديةبلاحرةَعندهمنتخرجالثلاثةالأمورهذهلهايفعللموإن-

بلامجاناًتحْرجالثلاثهذهيفعللموإنبر؟لا:لإ،أ؟إ!أ،يرلإ+!ا+،ي!ليما+اقى5

.(12:11و!خر)ااثمن

لعقوبات!با

بأداةأسالصيتشريعبنصتبدأبأنهابالعقوباتالخأصةالتشريعاتجميعتتميز

العقوباتهذهنقسمأنولمكن)؟!(.الشرطبأدأةالتفاصيلتبدأثم)بر"(الشرط

التالي:النحوعلى

27(:-12:21)خروالإنسانعقوباتتشر(1)

فيالعقوباتتشريععليه!مالذيالأساسيالمبدأهوالقصاصقانونيُعد

:اليهويالمصدرفيوردتكماالتشريعهذانماذجومن)1(.اليهويالمصدر

:2أ)خروجقتلاَ"يُقتلفماتإنساناًضربمن،1ء+:ءأ+إول+لإ،نلأ2!مثت+-

ذا!ا:!اءأ*ا؟إبخ!بم؟+؟،!مللإ!!م+؟ل!؟!ملاأ6!ا+ا؟بلإ+ألا،،نلألإ،؟+،ابر11

:2ا)خروج"للموتتأخذهمذبحيعندفمنبغدرليقتلهصاحبهعلىإنسانبغى

41).

.241ص:قيموسكاستينو(1)
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الي!وجم!لل!صدلىالدينبال!ض!وناللابهـ:الباب

+أأ،ني؟؟+أنيلإ،1،!ل++للأ،31؟فلأ+؟+إدفلأإ؟؟+اإ،؟،+ا!"أإلإ!11-

+!؟+7ا؟+لللإد++؟لالافى+،!ير+!!+،؟!يالا7+ي!+؟؟!/+،+++

ورِجْلأبيدويداًبسنوسناًبعينوعينأبنفسنفسأتُعطىأذيةحصلتوإن؟فىا؟+ا:

Toا)خروجبرخمما"ورضاًبجرحوجرحاَبكىوكياًبرجل - yr:)T.

37(:-12:28)خروالحيوانعقوباتتشر()ب

مثل:الحيوانضدالقصاصتنفيذيتمبعضهافىأنَهفيالعقوباتهذهفيوالغريب

يايرل!ا*ييي!6أنلأ؟يابر.ا،هياأ؟+ا+!برأ+بلأل!+!أ*نلأ،ب+!6أنلأ+،!،3!11-

-ولاالثوريُرجمفماتامرأةأورجلأثورنطحوإذاإبرا،:6؟فلأأأ؟لإ،أ6؟يئ!!+

بأنهناوالمقصود28(.:2أ)خروجبريئاً"فيكونالثورصاحبوأمَّا.لحمهيؤكل

ذلك:بعدالتشريعهذاتفاصيلمنيتضحكماالموتحتىالرجميكون

را؟!م،ني7*إللأ!ا،1؟فىإ+اللأ+يانلأ.!نييخ!ء.يا!ما!+إلا+6أنلأ!لإإ11

نطاحأثوراًكانإنولكن،أج+:؟دا!ا،1أ!!،؟برإ،6؟فلأألإيخلأ+*ألإ،ف!!؟قم،+

وصاحبهيرجمفالثورامرأةأورجلاَفقتليضبطهولمصاحبهعلىأُشْهِدَوقدقبلمن

2(.12:9)خروج"يقتلأيضاً

اجتماعية:أخلاقيةتشريعات)!(

الثانىالأصحاحمن26(2-0)الفقراتفيوردتالخيالتشريعاتتلكوهى

عنهاوسنتحدثوالعشرينالثالثالأصحاحمن(13-1)الفقراتوفىوالعشرين

التايما:النحوعلى

26(:هـ2-:022)خروفِىالتشريعات-أ

اليهودىوغيراليهودىالاَخرلمعاملةتتعرضالتيوالأحكامالتمثريعاتتلك!!هى

ومنها:

؟مميم؟\ي!!؟إ،o1لي؟،بر،أ؟ير؟لإإ5*إإ+ا+أ5*6إلا11:اْلغريباضحهادعدم-

مصر"أرضفيغرباءكنتملأنكمتضايقهولاالغريبتضطهدلاءلإ؟"!:

بذلك:يقوملالمنالعقابذلكبعدويأتي2(.5ت22)خروج
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اللغوي!والس!اتوالديني!التا!يخيكلال!ضامي!ضدااس!:التو"ةفيالي!و!ال!صدا

لإي!يرا+آ.!يرلا!يْىلْلأء.ل!لإير،،لإيلإ+ادللأ+الإ!3،*.ينإ+؟لايلإإ+الإ!1

.!،+.!م،!ثب،!؟ا+أر!!ا!م!ير،إني1،+ا!؟+؟!!ير؟!،؟؟أ7!،فىل!+6؟!

بالسيفوأقتلكمغضبيفيحمى.صراخهأسمعإلمأصرفيإنفإنيإليهأسأتإن

22:22)خروج"يتامىوأولادكمأراملنساؤوكمفتصير -r Y).

إلىتسئلاأ:ا+ب!إ5*إ،+أ!لم!يرءإ+3ابر1:اليتيمأوالأرملةإلىالإساءةعدم-

الأمرهذاعلالتأكيدتمَّقدأنهبالذكروجدير.)('(22:)خروج"يتيمولاأرملة

9(.)خروض!23:في

أ3؟؟،+يا*للإء7؟لإر،لإ+،باول!+!ليرإ+اير؟،الإ!ا:بالرباالتعاملعدم-

فلاعندكالذيالفقيرلشعبيفضةأقرضتإلى7ْ:إنجيما>>لا!اا+في،ولأ5*يررقيما+

2(.22:4)خروجرباَ"عليهتضعوالاكالمرأبيلهتكن

:(اY''-1؟023إخروفيالتشريعات-2

يجبالتيالأخلاقيةالأسسبعضعنلتعبرالفقرأتْهذهفيالتشريعاتتأتي

الأسس:هذهومن.يفعلوهاكىموسىالإلهبهاأوصىحسبمااتباعهاإسرائيلبنيعلى

المنافق:اتباعوعدمالصدقتحرى-

*5؟!8.ب!+بر+،+إنيل!لا!،؟لأ؟نجيما+لإ،نيأ*نيءلا؟فيما*511*

!ا؟ي.+:؟؟،!لإي!؟،برإ!ا.+؟+لا!ا؟يرإ+5*إيا؟لا.+؟؟،!لإي!؟،؟؟ا،+

إلىالكثيرينتتبعلا.ظلمشاهدلتكونالمنافقمعيدكتضعولاكاذباً.خبراًتقبللا

-2(.ا23:)خروج"للتحريفالكثيرينوراءمائلاَدعوىفيتجبولاالمثر.فعل

أ(.23:7)خروج"الكذبكلامعنابتعد:بخ!6؟+انجيماير،116ء؟+6:وكذلك

لك:أعداءكانوالوحتىالاَخرينمعالأمانة!رى-

ثورصاددتإدْاأ:ياأ؟ني،؟إ؟ني+أ!لا+ا!ء6*أ*،؟67فلأأإل!؟3ابر،1

.(23:4)خروج"إليهتردهشارداَحمارهأوعدوك
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الي!وجمالل!صداالدينبال!ض!ون:ال!ابعالباب

الفقراء:معاملةحسن-

11دعواهفيفقيركحقتحرفلاثت؟!+أ؟7لإ+،.إ؟ثايمني؟!ا+511*

)خرو!23:6(.

:بالرشوةالتعاملعدم

لاو:!برا*،،؟ل!،؟؟؟أيخا؟،!!،؟يرافى6الا،6ي!نلأ؟،بر+بم؟5*6نلأ.؟!11

8(.32ْإخروجالأبرار"كلاموتعوجالمبصرينتعمىالرشوةلأنرشوةتأخذ

اليهوى:المصدرتشريعاتفىالرافدينبلادفىالتشرتأثير3-

مدىعلىوردتوالتيالسابقةالتشريعموادالدقة8منبشىءنقرأعندما

لعدهَوذلكزراعى،لمجتمعجاءتأنَّهايتضح23(2-ه)خروحالأصحاحات

والمعاملاتالزراعةلغيربعيدأوقريبمنتتعرضلمالتشريعاتهذهأنَمنها،أسباب

بعضإلاَّالصناعةأوالتجارىلالتبادلخاصةتشريعاتمثلانجدفلم،الاجتماعية

الإقراضمثلالزراعىالمجتضععلكذلكتنطبقوالتيالقليلةالإشارات

الثالثالأصحاحفيوردأنهكمابالربا)1(.التعاملعدمعلىوالحضY(224:)خروح

فيإلاَّيكوناأنيمكنلااثنانمنهاأعيادثلاثةذكر!ا6-ا)4الفقراتوالعشرين

إسرائيللبنيفأين.ب(23:61الجمععيدأ/23:61الحصاد)عيدالزراعىالمجتمع

سيمالا،الزراعةعنشيئأيعرفونولاالصحراءفييزالونلاكانواوهم،بالزراعة

الفرعوناستذلهمثمالبدايةفيبالرعىيعملونمصرفيتواجدهمفترةفيكانواوأنهم

مجتمعيلزمهالتشريعأنَّكما!؟اليهويالمصدركُتَّابرؤيةحسببعدها،البناءأعمالفي

أرضبعديدخلواولمالصحراءفيوهمذلكتمَّفكيف،تطبيقهيتمحتىمستقر

؟كنعان

.141ص:تيموسكاسبتيخو(1)
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اللغويهالس!ات9والديني!التادلخي!ال!فعا!ينفيد)اس!ةالتو)اففيالي!و؟ال!حعدلى

الأسسالمضمونحيثمنتتبععامبوجهالتوراتيةالتشريعاتبأنَرأىوهنالب

وآشوربابلقوانينوبينبينهاالتشابهسيمالا،القديمالأدنىالشرقفيللتشريعالعامة

تعودأنها"برايتاجون1أمثالالبعضيرىالتشريعاتهذهأصلوعنوالحثيين)1(.

ولكنه.كنعانفيالتواجدفترةتلائمإنهاوالقولالإسرائيليالتاريخمنمبكرةفزةإلى

طريقعنإسرائيلبنيإلىمنقولالتشريعاتهذهأصليكونأنإمكانيةيستبعدلا

منتشرةالتشريعاتهذهكانتحيثالرافدينبلادأراضيمنهاجرواالذينالاَباء

المستقلتطورهلهكأنالعبريالتشريعأنَّموسكاقي"اممبئينو1يرىبينما)2(.هناك

فيالرافدينبلادمجتمعكانحينففي،الرافدينبلادمجتمعطبيعةعنتماماَالمختلف

الرعىبعِنحالةفييزلونلاالعبرانيونكانوالتطور،الرقىحيثمنأوخه

كماالقانونيةالتشريعاقيمادةعلواعتماداَذلكعنوبعيداَ)3(.الزراعيوالاستقرأر

والحقوقالزراعةبشؤوناهتمامهاحسبإنَّهاالقوليمكناليهويالمصدرفيوردت

منكثيراَتقتربالمدنيةالحياةينظمبماالمجتمعإظارفيوالمعاملاتللعبيدالمدنية

فيإقامتهمخلالعليهمالسهلمنكانإنهالقولويمكن.بابلفيالرأفدينيالنموذج

يحتاجونه.الذىبالقدرمنهاوالأخذالمدنيةوالقوانينالنظمعلىيطلعواأنبابل

فيسيمالاعموماَ،التوراةتشريعاتفيالرافدينبلادتشريعاتبتأثيرفالقولوبالتالي

بنىلجماعةالبدائيالجضارىالوضعبينالمقارنةظلفىواردأمراليهويةصيغتها

المجتمعفىالمستقرة7ءالمزدهرةوالحضارةكنعانأرضإلىدخولهمقبيلإسرائيل

لسيدهمنقولملكأنهعلىللعبداليهويالمصدررؤيةذلكعلمثالالرافدينى.

)"(.الرافدينبلادمجتمعسيمالا،القديمالأدنىالشرقببيئةتأثراَيعكس

رؤيةحن،خليهفةد.محمدهـ؟لا"6لأ،66ء7اأ"ء3لا؟:5لا.!غ.،136-137ص:السابقالمرجع)ا!

:JohnBright-18،80صا،وحضارتهالقديمالأدنىالشرقتأريخفينقدية 97pp

(2.John Bright,)97p
(r)37ص:تيموسكاسبتينوI.

.381ص:بقلساالمصدرا(4)
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نصوهوالرافدينبلادفيالتشريعيةالنصوصأهمأحدبينمقارنةنعقدوحين

تأثرعلىالضوءيلقىمانجداليهويالمصدرفيالتشريعاتوبعضحمورابى،)1(

بها:اليهوىالتشريع

نجد.القصاصلقانونيتعرضرعوالذي2(2-23:14)خروجفيالواردالتشريع-ا

منسيدقام)إذافيعهجاءوممااأبعثر،بتفصيلولكنالتشريعهذاحمورابيقانونفي

تسقطسنهأسقطهـاذاعينهفقءمنبدفلاالوجهاءأعحدعينوفقأاءالوجها

سنه()2(.

Yا-ع)خروجفيالواردالتمثريع2- 6 :)Yمنطقةفيأَمَتهأوعبدهالسيدبفربيتعلقفيما

هذهأوالعبدهذاإطلاقمنفبدلاَحمورابيتشريعفيواضعحاَصدىلهنجدالعين

العبدقيمةونصفمرةالسيديدفعأنبضرورةحمورابيتثريعيأتيأحراراَ،الأَمَة

)3(.مراتثلاثالقيمةضعفأوالأَمَةأو

2:2اخروج)فيالواردالتشريع3- -gTA)إلىالتشريعهذايتشابهبالثوروالخاص

المرءيدفعأنالفديةحالةفييقرعروالذي،حمورابيتشريعفيوردمامعكبيرحد

العبد)4(.قيمةونصفمرةالقوموجهاءمنللسيد

بحوالىموسىعصرقبلجاءتفقد،العالمعرفهاالتيالقانرنيةالنمتؤصأقدممنحموراببقوانينتعد()\

منهاوالث!مالبةالجنوبيةالأجزاءتوحيدفينجحبابلملوكاعظممنحمورابيويعد.الأقلعلقرونستة

حجرمنلوحعلىسطرا154َ"منحمورابيموانينوتتألف.المتوسطالبحرحتىسلطانهوامتد

توجدالحجرهذاقمةعلى.بأبلفيمردوكالإلهمعبدفيويرجداقدامتسعةطرلهالأسرداليورايت

القوأنينذلكبعدتأتيثمالثمصى.إله(Shamash)منالقوانينيتلقىوهوحمورابيللملكمقدمة

العربيةالثعوبتاريخامحا:هويديمحمودأحمدد.انظر:التفاصيلمنلمزيد.مجموعاتفيمرتبة

85،ص،القديمة

.FredGladstone Bratton,33-32pp

(2.Fred Gladstone Bratton:)34-33pp
(3,Fred Gladstone Bratton,)34p

(4.Ibid)
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تقدرالثورنطحهلمنفديةبدفعوالمتعلقY(r:2ا)خروجفيالواردالتشريعفي4-

عبدأكالنإذاأنَّهحمورابيتشريعفينجد،الموتحتىالثورورجمشيكلبثلاثين

)1(.الفضةمنقمِمتهثلثتُدفع

عبداً:وبيعهلاَخرإنسانبسرقةوالمتعلق(216:ا)خروجفيالواردالتشريعأمَّا5-

وجدأووباعهإنساناَسرقومن،أ!م+:ولأ+أ؟،6لإ*إر!مأ6يرا!م،فلأبممإ،إ+11

معحمورابيقانونفيالتشريعنفسمعحرفياَيتطابقفيكادقتلاَ"،يقتليدهفي

الوجهاءمنآخرلسيدملكصغيرولدبسرقةالوجهاءمنسيدقام)إذاأنهإضافة

قتلاً()2(.يقتل

سيمالا،النموذجينبينالتشابهأوجهمنالكثيرالتشريعاتهذهخلالنلاحظ

فيالجنائىبالقانوننسميهأنيمكنماأسسمنيعدالذيالقصاصبقانونيتعلقفيما

إلممايتشابهالنموذجينكلافيللموادترتيبهناكالشكلحيثمنأنهكما.التشريعين

أمَّا.فرعيةبنودإلىبتفصيلهايقومثمللتشريعالأساسيةبالمادةكلاهمافيبدأكبير.حد

يلى:فيمانلخصهاأنفيمكنالاختلافأوجه

قانونفيوردتكماالقانونيةالتشريعاتمادةفإنَّ:الشكلحيثمنأولاً:

قسماًع!ضراثنىحوالىففياليهويالمصدرفيالواردةتلكمنتفصيلاَأكثرتعدحمورابي

نظممنالرافدينيالمجتمعفيالحياةينظممالكلالتشريعيتعرضمادة282ضم

القانونهذأمنمما-ءجعلودينيةوزرأعيةوتجاريةومدنيةوحقوقيةسياسيةوقوانين

حيثمنالاجتماعيةالحياةحموراببقانونفيتناولالرافدينى.للمجتمعحياةدستور

وضعكماوالعبيد.والعامةالأشراف:طبقاتثلاثإلمماالمجتمعفيقسم،الطبقات

كما.الخصوصهذافيتفاصيلوأعطى،والزواجللطلاقخاصةقوانينحمورابيقانون

كما)3(.والاغتصابللزنىللغايةصارماَقانوناَووضع،الوراثةقوانينعنتحدث

.d1(أول(

.(2 Ibid: )35p

.\M-18صا،وحضارتهالقديمالأدنىالثرقتاريخفينقديةرؤية،حسنخليفةد.محمد)3(

472http://kotob.has.it



الي!وكلالل!صداالدينبال!ض!وذالرابهـ:الباب

التجاريةوالمعاملاتوالميراثالملكيةلحقمحُكَمةنصوصعلىحمورابيفانوناشتمل

فيكاداليهويالمصدرأمَّاتحويلها)1(.أوبيعهاأوالعقاراتوشراءوالنقلكالودائع

للجانبتعرضعندماوحتىفقط،عىوالاجتما7المدنىالجانبعلىتشريعهفييقتصر

منذلكغيرإلىيتعرضولم.الاجتماعىالجانبوترسيخلإرساءذلكجاءفقدالديني

هناكالمدنىبالجانبيتعلقوفيما.الصناعيةأوالتجاريةبالمعاملاتالخاصةالتشريعات

مواد)2(.إلىالتشريعاتتقسيمحيثمنتشابه

تتميزفبينماالنموذجينكلافيالسائدةالروحتختلفالمضمونحيثمنثانيأَ:

الموادبعضفيالوحشيةدرجةإلىتصلالتيبالقسوةحمورابيقانونفيالعقوبات

الصديقحبإلىتدعواليهويةالتشريعاتفيسيمالاما،حدإلمماالتوراةنجد،القانونية

)3(.والأرملةاليتيمإلىالإساءةوعدمالغريباضطهادوعدم

اجتماعيدينيلغرضجاءللقوانيناليهويالتشريعإنَالقوليمكنسبقمما

فيماسيمالاالعهد،لمفهومالواسعالسياقمعيتماسىبماليهوهالإلهيالرضانيلغايته

بنوالتزممدىأىإلى:إلسؤالوأخيراً.الاتفاقهذابنودالعهدطرفيبالتزاميتعلق

سؤالأليهودى؟!غيرالاَخرمعالتعاملفيسيمالا،والأحكامالوصايابهذهإسرائيل

.التوراةفيسلباَووافيةشافيةإجأبته

اليهوى:المصدرفىالدينىالسلودفىالكنعاقالتأثير:رابعاً

وتحويلها،الكنعانيةالعناصرتبنياليهويالمصدركُتَابعلىالصعبمنيكنلم

منفقطواحدِعنصرعلىالكنعانيالتأثيريقتصرولم)4(.الدينيةورؤيتهميتوافقبما

.182ص،وحضارتهالقديمالدنىالرقتاريخفينقديةرؤية،حسنخليفةد.محمد(1)

.61.صسازارةزالمان2()

137ص:موسكاتيسبتيو؟16.ص:السابقالمرجع)3(

22،اصالتورأة،مصادرنظريةضوءفينقديةرؤيةودياتهم،الاَباءتاريخ:هويديمحمودد.أحمد4()

ا،16اا:لاللأ.،36،1

,Robert.H Pfeiffer: pp,153-152 Julius.A Bewer: 76p

275http://kotob.has.it
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المقدسةالأماكن:مثلالعناصر،منالعديدفيتأثيراًليتضمنامتدَّبل،الدينيةالعناصر

صورةعلىللآلهةالكنعافيالمجتمعفيالإلهصفاتوانعكاسوالشعائر،والطقوس

يليوفيما)1(.الكنعانيةالديانةإلىأصولهافيتعودالتيالعناصرمنذلكغيرإلى،يهوه

الإلهحيثمناليهويالمصدرعندالدينيالسلوكفيالكنعانيالتأثيرنقاطلأهمتتبع

وزرعالحجريةالنصب:مثلالغريبةالأفكاروبعض،المقدسةوالأماكن،وصورته

البشرية.والقرابينالمقدسةالأشجار

أسماءًالاَباء،قصصسيمالااليهوي،المصدرقصصفينجدبالإلوهيةيتعلقفيما

هـايل33(:12)تكوينعولاموإيل(61:13)تكوينرئيإيل:مثل،للإلوهية

أسماءكونهامنأكثرصفاتع!تعبرالأسماءهذهوجميع(.أا:43)تكوينشداى

الربظهورحادثةمنانطلاقاًجاءت،اليهويالنصحسب،رئيإيلفالتسمية.للإله

يهوهفتعنيعولام()إيلأمَّالي".نفسهأظهرالذيالإله11اسمهأصبحهناومنلهاجر،

للاسمصلةيرىمنوهناكالقدير.الإلهتعنيسذاى(و)إيلالخالد*الإلهأوالخالد

التسميةيجعلونذلكعلىوبناء،الجبلتعنيالتي(shadu)الاكذيةبالكلمةشداى

ضمنكانتالثلاثالاَلهةهذهإنَّيقولرأياًهناكأدنَّكما(.الجبل)إلهشداى(:)إيل

آلهةتمثلو)عولام(و)شداى()إيل(أنَّرأىمنهناكُإنَّبل)2(.الكنعانيالالهةمجمع

بالأصلالقائلالرأىبعضدالذيالأمرللاَلهة،الكنعانيالمجمعفيمنفصلةثلاث

روحمعيتلاءمبماعليها،والتحويرالتعديلبعضإضافةمعالاَلهة،لهذهالكنعاني

و"ألبراختو"جرسمان"جونكل"اهيرمان1يؤكدهالذيالأمراليهوي)3(0المصدر

المقدسةبالأماكنخاصةمحليةالاَلهةهذهأنَّإلىذهبواحيث(AlbrechtAlt)ألت"

فيوردماعلىوبناءً)1(.كنعانأرضإلىدخولهمعنإسرائيلبنوبهاتأثر،للفلسطينيين

.(1 Robert .H Pfeiffer:,153p James King West:)128p

ited it،!2)س(URL: http://) Biblical and Talmudic Names for God, www. jewishgates.org)3002.
.(3 Robert .H Pfeiffer:152p)

(4.Frank Moore Cross:)4p
276
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الإلهكان)إيل(الإلهأنَّيتضحأوجريت،فيوُجدتالتي،الكنعانيةالديانةنصوص

رئي(شداى/)عولام/بإيلالملحقةفالأسماءوبالتالي،الكنعانيةالاَلهةوأبوالرئيسد

انعكستالتيالصفاتتلك)1(.الإلههذاصفاتمنملامحسوىتكونلاقد

بل،فحسبذلكليس.اليهويالمصدرقصصفيوردتالتي،يهوهصورةفيوأثرت

منالكنعانيالمجتمعفيعليهكانمماكئيراًيقترباليهويةصورتهفيالإلهيالتجئنإنَ

يعودبعضهاللاَباء،يهوهتجلىثحماالمقدسةالأماكنأسماءحتىبعل)2(.الإلهتجليات

إلممانسبة)بيتيل(اسميحملإلهيوجدكانالكنعانيالاَلهةمجمعففي.كنعأنيأصلإلى

ثم،الكنعانيإيلالإلهلعبادةمكاناَكانالأساسفيالإلههذااسمإنَّحيثإيل()بيت

أصلهفي)بيتيل(اسمأنَّهوالأرجحالرأىولكن(.)بيتيلهومستقللإلهاسماَأصبح

وقام)إيل()3(.الإلهمقرأوهياكلإلىترمزكانتالتيالحجريةالأنصابإلممايشيركان

منقدسيتهاستمد،إليهبالنسبةمقدسمكانالىالمكانهذابتحويلاليهويالمصدر

11لوجهوجهاَالدّهإلىنظرت11...لأني)فنيئيل(مثلفيه،الإلهيالتجلِّيقدسية

1)تكوين"المكانهذافيالربإنَحقاً.وقال.".إيلوبيت3(325:)تكوين 6 : YA).

إيل:أخرىاَلهةمعمركبةأشنكالفيتتمعبادتهكانتالكنعاني)إيل(أنَّبالذكروجدير

شداى)4(.وإيلركابوإيلعليون

فييتمثل،اليهويالمصدركُتَابعلىالإلوهيةمفهومعلاَخركنعانىتأثيروثمة

نجدالذيالأمرملموساَ،مادياَظهوراَاليهويالمصدرقصصلشخصياتيهوهظهور

نزلالذي(Kothar)كوثارالإلهنجدحيث،القديمةالكنعانيةالميثولوجيافيلهصدى

الكثيروبصحبته)إيل(الإلهنجدكما(Danelدانيئل)الشهيرالحكمةرجلعلىضيفاَ

ص،الأردن،عمان،والتوزيعللنثرأزمنة9991،،الأولىالطبعة،الكنعانيةالاَلهةالماجديْخزعل11(

.43-44ص

(r)أ!لأ"كاء.64:166،ص،الكنعانيةالآلهة:الماجدىخزعل.

.44ص:الماجدىخزعل(4)

157.(2-Frank Moore Cross:)156pp
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فيحدثمامعيتطابقيكادالذيالأمروهو)1(كريتملكبزيارةيقومونالاَلهةمن

.(1-ها:18)تكوينممرابلوطاتعندلهالإلهيةوالزيارة(السلام)عليهإبراهيمقصة

الأماكنحولنُسجتالتيالأساطيرمعظمأنَ،الكثيرينلدىالثابتومن

المصدربهقامUi،كنعانإلىأصلهافيتعوداليهوي،المصدرقصصفيالمقدسة

الدينيالنموذجمعيتلاءمبماوتحويرهاتغييرهاهوالمقدسةالأماكنهذهحيالاليهوي

منبهاجاؤواالتيالاجتماعيةالتشكيلةخلالمنفالعبريون)2(.يتبناهالذيوالقومي

النصحسبخاضوها،التيالحروبمنسلسلةوبعد،كنعانأرضإلىالصحراء

وأسياسيةأودينيةبنيةأصحابكانواإنهمالقول!الصعبمنيكون،نفسهالتوراتي

?jJJفكرإلىمنهم،القبيلةوروحفكرإلىأقربكانواإنهمبل،متكاملةحضارية

التثنية:سفرفيالربلهمقالحسبما،عليهمالجديدالكنعانيالزراعيالمجتمع

+ري!،!!!م!ا،ر؟؟1!3+أداي!؟!3لمل!7؟،!!م5؟،7!بم+أ>«ا.،ثبا01

!؟لماأأإ؟!مأ+لإر+إإ؟أ6+اللأايئ.؟با+!؟لأ.6أ++ا؟ثتيرالا+لإلإ،!،+ءأ؟+

ير.يا؟؟568*!اي!!++!.*دياإ+؟!م؟برك!65لإنجيما؟،!.ا؟+نلأا!منجلأ،+؟

بكاَتإلهكالربلأنإ+ْنجيما+:!؟دفىأء؟ا؟؟،؟ا؟؟؟يالإ؟إ،؟6!نجلألإ؟يا؟+

وشعيرحنطةأرض،والجبالالبقاعفيتنبعوغمارعيونمنأنهارأرضجيدةأرضإلى

ولاخبزاَ،فيهاتأكلبالمسكنةليسأرض،وعسلزيتزيتونأرضورمانوكروم

-87:)تثنيةنحاساَ"تحفرجبالهاومنحديدمنحجارتهاأرضشىء،فيهايعوزك

العناصرأى،الأرقىمنحضارياَأقلهومنيأخذأنالحالةهذهفيالطبيعيومن9(.

هذهتسعىثم.كنعانأرضفيالمزدهرةبالحضارةتتأثرالتيهىالصحراءمنالقادمة

يكونمتقدمةمرحلةوفيبها،والتأثر،الجديدةالبيئةهذهفيالانخراطإلمماالعناصر

(1.James King West:)131p
الاَباءتاريخ:هويديمحمودد.أحمد!91هص:سمثروبرتمنوأيضَا،أهلا"لملهـأ."6"أْ:انظر)2(

وهلاليهوديةالمشكلة:نعناعةمحمودl؟22ص:التوراةمصادرنظريةضوء!انقديةرؤية،وديانتهم

!ا.5-44ص،م7291،المصريةالأنجلومكتة،جهوداسقوطوحتىبرأمأظهورمن،يمرإئيكإتحلها
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مظاهرعلىتماماًيقضيأنيستطيعلاذلكأربإلاَّالتأثر،هذالمثلوالتنقيحالتهذيب

فييتمثلذلكعلىمثالوأكبرنفسها،التوراةمادةمننستشفهاأنيمكنالتيالتأثر

،الخروجسفرمن23()25-الأصحاحاتفياليهويالمصدرقيالتشريعيةالبنية

واهتماماتهوبنودهالتشريعبنيةمنيتضحالذيالأمر،زراعيلمجتمعجاءتوالتي

مثلالأثريةالاكتشافاتأكدتوقد.الزراعيالجانبعلىتركزمعظمهافيكانتالتي

القديم،)شكيم(لمكانالجديدالاسموهو(بلاطة)تلحفرياتففيالأمر،هذا

إشاراتوبه،الوسطىالكنعانيةالفترةإلىيبدوماعلىيعودقديممعبدبقاياوُجدت

مجىءقبلمقدساَكانالمكانهذاأنَّيبينالذيالأمر)فينوئيل(،مثلمقدسةأماكنإلى

المصدرفيقدسيتهاكنعانيأالمقدسةالأماكنهذهاستمدتذلكوبعد)1(.إسرائيلبني

)شكيم(فيلإبراهيميهوهظهورفمعمقدساَ)2(.حرماًمنفايهوهاتخاذبسبباليهوي،

(12:8)تكوين)وعاى(إيل()بيتفيلهظهرثم،ليهوهمذبحاَبنى6(:12)تكوين

فظهوروبالتالي(؟ا:18)تكوينممرابلوطاتوعند(13:18)تكوين()حبرونوفي

سماتمنيُعدبعينهمابمكانالإلهارتباطفكرةولكن.المكانلقدسيةأساساَيعديهوه

المصدرقصصلشخصياتوالتنقلىالترحالوطابعيتفقلالأنه؟الكنعانيةالديانة

شخصياتوصولقبلحتىمؤكدأمرالأماكنهذهفقدسيةوبالتالياليهوي)3(؟

التجليخلالهيلتمسونمقدساَحرماًلهموصارتفتبنوهاإليها،اليهويالمصدر

فيالمقدسةالأماكنفيتُعبدكانتالكنعانيةالاَلهةمنالعديدهناكإنَّبل.الإلهي

عولام(و)إيل(رئي)إيليقابلالذي(رئيلحى)إيلالربيعإلهمنها:،اليهويالمصدر

)4(.33(:12)تكوين(سبع)بئرفي

.71101:لا+ا06،فى)1(لهـا

22؟اص:التوراةمصادرنظريةضوءفينقديةرؤيةوديا.نتهم،الآباءتاريخ:هويديمحمودد.أحمد)2(

Julius،4صه:نعناعهْمحمود .A Bewer: 76p

.11611لا:166.ول)3(

(4.James King West:128p Robert .HPfeiffer:)152p
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اللغوي!والس!اتوالديني!التا!لخيصال!ضامي!فيد"س!:4التواافياليصوطال!صدلم

،البهويالمصدرقصصفيصدىلهانجدالتي،الأخرىالكنعانيةالعناصرومن

اليهويالمصدرقصصفيوردتماغالباًوالتي،المقدسةالأشجارأوالشجرةفكرة

ملكأبيمالكمعالعهدقطععندماإبراهيمفعلفهكذاما)1(.حدثذكرىإلىللإشارة

11السرمديالإلهالربباسمهناكودعاسبعبئرفيأثلاَإبراهيموغرلس11جرار

اليهوي،المصدرقصصعلىدخيلةالفكرةهذهأنَّيؤكدومما.(rr:2ا)تكوين

التثنية:سفرفيذلكبعدتحريمها

6.!ا!ي!بيما+!نج!6!5؟،7،+ا+!م؟++لإلإياب!1بريا6+!ني7ير511*؟بإلا

منساريةلنفسكتمْصبلا!7؟،7:،+إ+يئإ*6!نجيماءلإ؟+7!ا؟برا،!!5*

الربيبغضهالذيالشىءلضباَلكتقمولا،إلهكالربمذبحبجانبماشجرة

)بلوطةالأشجارهذهقدسيةفيالاعتقادأفَا)2(.21-22(:16)تثنية"إلهك

كمايعودفذلك.(13:81،81:1تكوينفيممرابلوطات/12:6تكوينفيمورة

)3(.المقدسللوحىمهبطٌالأشجارهذهأنَّفيالاعتقادإلمماذكرنا

كنعاني،تأثيرمنالأخرىهىتخلُفلم،الدينيةوالشعائرالطقوسإلىبالنسبةأمَّا

عندالإلهباسمالدعاءفيالمتمثلة،الدينيةوالشعائرالطقوسلهذهصورأقدمإنَّبل

نبتَابمنمعارضاَموقفاَنجدو!)4(.الكنعانيةالديانةإلىأصلهافيتعودالمقدسالمكان

وأالمقدسةالأشجارفيوالاعتقادالحجريةالنصبإقامة:مثل،لعاداتاليهويالمصدر

لاهوتيةرؤيةوفقالعادأتهذهيتبنىاليهويالمصدرنجدبل،المقدسةالاَبارحفر

المقدسة.الاَلهةوصورالتعدديةالوثنيةالمفاهيممنماحدإلىوتخلصهاتهذبهاجديدة

!6،5لأء+031لأ+،3161"7ا+6أءه:؟لا5لأد،7للأءهـ،V."3:16لأللأ6!أد6رأ)تملأ،701"لا:،163،.لهـأ(1)

3Juliusاالا،ث!76اول73366ا .A Bewer: 76p ,- S

.11701لا،،6،ا.:.لهـأ(2)

.ر؟لا"أ:أللأللأ2.2،6163ص:سميثروبرتسن(3)

(4,Robert .H Pfeiffer:,153p Julius.A Bewer:)76p
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الي!وجمالل!صداالدينبال!ض!وناللابهـ:الياب

نُسبماببعضتأثروا،كنعانأرضإلىدخولهمعندالعبريينإنَّيقولرأىوثمة

واليمينالحلفعاداتمنسائدأكانوبما،الكنعانيينعنالخصبإله)بعل(الإلهإلمما

إسحاقتزويجقصةفيبيتهعبيدوكبيرإبراهيمبينحدثفما،الكنعانيينبين

،!-إ*بئأيا6!نجيمايا؟3يا؟ا!م.ني؟،+أأ؟2أبلإ؟6!يالإ؟؟؟ا!6إ،*!بر11

*65لإنجيما؟لإ؟،5؟،ألأ؟يخلأءإ!5؟،لإ؟،+إ+7إلإتي؟،يا،؟بر،؟؟+،+7

لكبيربراهيمإلوقا!فىأ6ببرا،أنيفى،برلإر6ك!نجيمارل!إ،؟ثبولبررأ+!افىإ،لإيخلأ++؟بم

إلهبالربفأسنحلفكفخذيتحتيدكضعله:كانماكلعنالمسؤولبيتهعبيد

ساكنأناالذينالكنعانيينبناتمنلابنيزوجةتأخذلاأنالأرضوإلهالسماء

)1(.قديمةكنعانيةعادةبقايامنيكونقدY(r-:24)تكوين"بينهم

.1-16117ص،والعقيدةالتارلخفياليهودية:ناصفحفنيالدينعصام(1)
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الخامسالباب

اليهويما"للمصدراللنويةالسماق"
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الاألاالفط

الب!ي(للم!لىاطميزة)اطحاللطاث

المتغيراتفروعأحدوهى،المعجميةالدراسة.إطارفيالمصطلحدراسةتدخل

اللغويةالسماتاتلك1:الأسلوبيةبالمتغيراتونعني(StylisticVariables)الأسلوبية

المفرداتأىالمعجميةالوحداتحيث)منالمعجميةالدراسةوتُعدا)1(.امالنص

)2(.الدلاليةبالمتغيراتيُعرفالأسلوبيةالمتغيراتفروعمنفرعاَ(اللفظيةوالثروة

المصدركُتَّاباستخدمهاالتيالمصطلحاتتقسيمعلىالفصلهذافيالدراسةوتركز

الذيالدلاليالمحتوى.يوضحمما،الدلاليةحقولهاإلىتقسيمهامراعاةمعاليهوي،

يلي:مأإطارفيوذلك،اليهويالمصدرقصصعلسيطر

.اليهويلمصدربهامتميَّزالتيالمصطلحاتأولاً:

.الأخرىالمصادرمعمقابللهاالتيالمصطلحاتثانياَ:

،1991اهـ-141،الأولىالطبعة،إحصائيةأسلوبيةدراسةالاْدبي،النصفي:مصلوحد.سعد)1(

33.ص،السعوديةالعربيةالمملكة،بجدةالثقافيالاْدبيالنادى

rص:السابقالمرجع2() 9 - rA.
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اللغوي!الس!ات9الددنيص4التا!يخي!ال!ضاطنفيدااس!:التوااففيالل!وجماال!صدا

اليهوى:المصدربهاتميزالتىالمصطلحاتأولأ:

باقىِمنغيرهدوناليهوي،المصدربهاتميزالتيالمصطلحاتمنكبيرعددهناك

وهى:،الدلاليةحقولهاإلىالمصطلحاتهذهتقسيميلىوفيماالمصادر،

الدينية.الدلالةذإتالمصطلحات(أ)

الاجتماعية.الدلالةذاتالمصطلحات()ب

لغوياً.المنحرفةالدلالةذاتالمصطلحات)جى(

المتنوعة.الدلالاتذاتالمصطلحات(د)

الدلالية:الحقول!هذهمنحقلكللمصطلحاتتوضيحيليؤفيما

الدينية:الدلالةذاتالمصطلحات(1)

الدينيوالطقسوالعهدالإلوهيةبمفاهيمارتبطتالتيالمصطلحاتبذلكنقصد

ومنها:،المقدسةوالأماكن

خخثباث!!ر

عنللكنايةاليهويالمصدرإلمماتنتميالتيالمصطلحاتمنالمصطلحهذايُعد

تفسيرويمكن(.16:13)تكوينهاجرقصةثنايافيالمصطلحهذاوردوقداله)1(.

"إلهيعنيبأنَهذاتها،التوراتيةالفقرةأوردتهالذيالسياقفي،المصطلحهذادلالة

TheGod)أوالرؤيا ofVision".)2(الإلهبينحدثالذيالموقصْضوءفيوذلكا

التسمية:هذههاجرإنوعنأسفروالذيوهاجر،

؟5!ا؟إ!7+!ييربر،؟لإ،لإيايميم!+لإ!ا،7ا++؟6،+ا+ني!إبخ!يرا؟*11

قالت:لأنهارئي،إيلأنتمعهاتكلمالذيالرباسمفدعتلإ،:6ْلإ!؟،؟لمبم،؟،

(1,Frank Moore Cross:)46p
(2.Biblical and Talmudic Names for God:Ibid)
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الي!وطلل!صدااللغوي!الس!ات:الخامسالباب

إطارفيالمصطلحهذاتفسيريمكنذلكورغمرؤيهَ".بعدرأيتأيضاَأهاهنا

الحديثعندخصوصاًالأولمما،بداياتهمنذاليهويالمصدرتبناهاالتي"التعليليةالسمة11

التيالأمثلةمنالعديدإلىاستناداَ،الأقربالتفسيرهووهذا)1(.المقدسةالأماكنعن

)مثلماالعهد:لشخصياتالإلهيالتجلِّيعندسيمالا،اليهويالمصدرقصصفيوردت

لإيا؟،+؟+أ*أ!؟!م+اني!لإ+إ،نرا؟*اا:ليعقوبالإلهيالتجلّيقصةفيحدث

اسمولكنإيل،بيتالمكانذلكاسمودعاير؟*فلأْإ+:؟دا،6ني!،1؟!*ايخا!

.تكوين)الوزاأولاكانالمدينة

؟؟"(.)؟يا+:جزأينمنيتكونأنَهنجدلغويأألمصطلحهذابتحليلقمناوإذا

التيالساميةالكلماتأقدممن)؟؟(أنَّالثابتمنفإنَّه)؟يا(الأولالجزءوعن

منوأولأوجريت)3(.فيالاَلهةكبيرإليتشيرفكالْت.الإلوهيةإلىللإشارةاستخدمت

الكلمةوترجع،الرافدينبلادفيالاكديونهمالإلوهية،إلىللإشارة)؟)(استخدم

إلىالكلمةفزجع"اجزنيودس1معجمفيأمَّا)ولولاأ()3(.والجمعأ()ولاالأصلإلمما

بأنَالقائلالرأىسبقمايعضدوربماوالمسيطر)"(.القوى:بمعنى)"أيا(الأصل

الرافدين.بلادشعوبعنمأخوذةبلأصلهلأ،فيعبريةليستالكلمة

)1(1 36 311 : 16 60 D11511لا:3111؟61631رأولل!يل!أفىك!6يال!++666!ش،Frank Moore Cross: 47p

:يجدلمااخزعل،74االاأ5691اأد،61116الأث!ق6يكا76اول30،711اثا:أثا36فى6للأأول؟،أثا،ث!535رول(2)

75-76،ص،الكنعانيةالاَلهة

13.Frank Moore Cross: p

،43ص،الكنعانيةالآلهة:الماجدي)3(خزعل

.FrankMoore Cross:14-13pp
الأأثا(:مادة(أنظر4)

.W.Gesenius, Hebrew and Chalde Lexicon to the Old Testament Scriptures, trans. by S

0891,,P.Tregelles, WM. .B Eerdmans publishing company, Grand Rapids, Michigan450.
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اللغوي!الس!ات9والديني!التاريخي!ال!ضا!ي!فيدلىاسص4:التواافيالي!وجماال!صدر

6*!ا:،للأ*+للأ+6،للأ++،*+،6)،لا++2+6-

إسرائيلصخرالراعى/يعقوبعزيز/إسحاقهيبة

وردفقد)1(.الإلهعنللكنايةاليهويالمصدرقصصفيالمصطلحاتهذهوردت

.ويعقوبلابانبينحدثماقصةثنايافي53(3:أ)تكوين!لإ؟7ا()؟؟7المصطلح

(42:ة9)تكوينإليهأ؟؟يا(؟؟أ6يبماو)76اْفى("ييما)يمم؟"6:المصطلحالىْوردحين!

هذهأنَو"اَلت"م.هاران"11منكلويرى.أبنائهعلىيعقوببركةقصةتنايافي

فيمقبولاَالرأىهذايكونوقدبالاَباء)2(.خاصاًشخصياَمفهوماًتعكسالمصطلحات

والبطل)إسحاق(الأبالبطلالعهدأبطال!منببطلينالمصطلحاتهذهارتباطضوء

الإلهبينجمعتالتيالتثمخصيةالعلاقةقوةتعكسإنهاوالقول)يعقوب(،ألابن

ولمكنبه)3(.علاقتهحسب،الإلهإلىيشيرالعهدأبطالمنبطلكلوأنَّ،وجماعته

والثالثالثانيالمصطلحينعقبوردماقراءةعندالعلاقةهذهفهم

أ!يخ!+ا+؟3ثتللأيا!م،!!مني+؟؟73إ،؟؟ير؟،نيإلإ+.إ،لا؟؟لأيم!؟أ7لإيا!م11

الذيالقادرومنيعينكالذيأبيكإلهمنأ؟؟!:ني؟،!ثت؟د+!ل؟+6ْ؟ير+

الثديينبركاتتحت،الرابضالغمروبركاتفوقمنالسماءبركاتتأتييباركك

.المصطلحاتلهذهالقوميةالدلالةيعكسالذيالأمر2(94:5)تكوين"والرحم

11؟؟:الإلهلسانعلىالإلوهيمنيالمصدرقصبص!جاءماعلىقياساًالقولويمكن

علوبناءً!اه:2)تكوين"لكترسأناأبرامياتخفلا؟6:ييملاأ6لإ؟رْ؟؟؟ه؟"؟"

رأ:لالأأ؟6؟76إ"6؟؟7إ"3يلم63؟لإإ؟لأيبغأ61؟لأافىألأا:إشعياءسفرفيوردما

(هـ1)2:"عظمتهبهاءومنالربهيبةأماممنالترابفيوأختبئالصخرةإلىأدخل

،11واالا:1113أيا7361ك!ءأر6ايأ3لأ6للأيا66+،+0166:31363110ء(1)

.FrankMoore Cross:,4p James King West:128p
(2)+3611 .111: n66+6!!أشtV?1أ3+لأ 1 :l3"9 mD1?n1" »n nri; lln،

انظر:العهد،وأبطاليهوهبينالثمخصيةالعلاقةعن)3(
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اليصوجمالل!صدلىاللغ!ي!الس!ات:الخامدساليالط

فعلعنكنأيةأنهأعلدلالتهافهميمكنأنلَهإلآَغموضهأرغمالمصطلحاتهذهبأنَّ

المصدريعمقالعهد،شخصياتإلمماالكلماتهذهوبإضافةالعهد.شخصياتمعالإله

يهوهكرسوالتي،وأتباعهيهوهبينجمعتالتي"الشخصيةالدينيةالتجربة11مناليهوي

الاَخرينولعاقبعنهميزودفهو،قصصهأبطال!لصالحالبدايةمننفسهخلالها

بهيبةحلف"يعقوبأنَّيجنيقد"لإ؟7ا()3؟6مصطلحإنَّنقولولذلك)1(؟لأجلهم

القوىالربيهوهيدىامن1يعنيقد3(7اْ"يإ)ث!؟"6مصطلِ!وإنَ"إسحاقأبيهرب

القوىالإله)؟؟"6(:لكلمةالمعجميةالدلالاتمنوإنخصوصاَ"،يعقوبرب

أدنَإلآَ،واضحةقوميةدلالةذاتالثلاثةالمصطلحاتهذهأنَّمنالرغموعلى)2(.المرعب

)3(.متمايزةلاَلهةثلاثأنماطاًتعكسأنهايرى"اَلت"ألبراخت

إلى؟؟"()!لإ)المصطلحمنالانتقالفينرىأنيمكنسبقماعلىبناءَ

تلك،الخصوصيةمرحلةإلىالعموميةمرحلةمنانتقالاً،السابقةالثلاثةالمصطلحات

إفاأصبحعالميتهمنفبدلاَ.واضحةقوميةصبغةذيالإلهفيهاأصبحالتيالمرحلة

سادتالتيالقديمةالعلاقةلص!رةأنعكاساَيعدمماحلوا،اينماجماعتهيرافقشخصياَ،

العلاقةهذهإطارفيمعاَشكلواحيثوالبشر،الاَلهةمجتمعبينالقديمالنساميالمجتمع

واحداَ)"(.ودينياَوسياسياَكياناًاجتماعياَ

عظممةأمةأ!ا:6بر)أ،-

ستنحدرالتيالذريةعلىللدلالةجاءوقد،النعتيةالتراكيبمنالمصطلحهذيُعد

ثلاثاليهويالمصدرقصصفيالمصطلحهذاورد(.السلام)عليهإبراهيمنسلمن

John،14-04ص:سميثروبرتسن،601لا"6"113:!ا.(1) Bright: 98p

11اللأ736اد6لأ6!7اد،1113+6116لأأ؟76اأ)7!671،!،6!لأ76اد3أأ؟للا6للأاح6للاا1ت7ء؟ول.!.لا(2)

616:ءدال!11106'لا)7اث!76ء7ا ' ltd!لأ6306،6أوث!7ك!،!!ء؟11،لهـأاالا06630+ياب!أ7د،لما

لم5االاا891كا!الهـا؟،66،6+ا6باد

.04ص9،2ص:سمثروبرتسنهـ،رلا"أد،رللألا،6:1رأ(لأ؟7،)

(3.Robert I Bradshaw:Ibid)
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اللغوي!الس!ات9والديني!التالميخي!ال!ضامينفياسكلدا؟التوااففياليصوجماال!صدا

معالخروجقصصفيومرة(21/218:18ْ)تكوينإبراهيمقصةفيمرتين:مرات

أنَفيالمصطلحلهذاالقوميةالدلالةوتتمثل()1(.3251:)خروج(السلام)عليهموسى

هذاأصبحالوقتوبمرور.الأرضأممجميعفيهاتتبارك،عطيمةأمةسيصبحإبراهيم

وأ)أمةدلالةمنالاأ"(كلمةاستخداموتطور.موسىمعخصوصيةأكثرالمصطلح

)2(.إسرائيللبنيئالمجاورةالشعوبعلىفقطتطلقوأصبحت(شعب

مقدسةأمةيرا+أفلأ:)أ،-

:)91الخروجسفرفيواحدةمرةاليهويالمصدرقصصفيالمصطلحهذاورد

تلقيقبيلسيناءجبلعلىإسرائيلبنيحيهوهأبرمهالذيالعهدقصةثنايافي6(

حدإلممايركزأيا(7إالاأ"مصطلحكانوإذاالعهد.بقانونيُعرفوماالعشر،الوصايا

فبعد.الأعمقالدينيالجانبعلىيركزأفلأ(6آالاأ"مصطلحفإنَّوالقوةالعددعلىما

بشروطهنايهوهيأتيإسرائيلبنيعندالدينيةالتجربةفيالانحدارمنعديدةمراحل

إسرائيل:بنيتجاهبالتزاماتهيفيحتىملزمة

،3إ؟،،؟!بر؟،؟،لإ+أني!ير؟بخل!1ثت+ا.!اءللأبخ!نينلأءأل!لإ!11أي!!+ا

إلاأ،برنرإ،ف+!م!ميرثبنج،،1ن!فيأ!يخ!ف؟!في،في!ابر،+يلإبخ!،كاثت،.يمكتيا؟لابخا+

لصوتيسمعتمإلىْفالالىْ،يى؟لإ،:؟إ،لإ،؟؟+66!بمنجيما؟ا؟؟؟،!لإير+ألْلأ67

وأنتم،الأرضكلليفإنَّ.الشعوبجميعبينمنخاصةليتكونون،عهديوحفظتم

11إسرائيلبنيبهاتكلمالتيالكلماتهىهذه،مقدسةوأمةكهنةمملكةليتكونون

5-6(.:91)خروج

الأرخبنرلا!

لوطمعقصتهفيإبراهيممعالأولمما:مرتينالعهدسياقفيالمصطلحهذاجاء

حارانإلمماطريقهفيلهالإلهيالتجلِّيقصةفييعقوبمعالثانيةوالمرة(13:61إتكوين

.1؟11لأ:االم1،5فىث!أ(1)

أ.Y"59.)136د6!أ1!م؟6لأ15؟،!3رء3()
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الي!و؟لل!ح!دااللغوقيالس!ات:الخاطسال!اب

الخاصوهوالعهدجوانبمنجانبعلىالمصطلحهذاويركز()1(.2841:)تكوين

علىاليهويالمصدرمندخيلهنابالذريةالوعديكونوقد.العدديةوكثرتهابالذرية

(2-18،522،-1112)الفقراتوالعشرينالثامنالأصحاحفيالإلوهيميةالقصة

الإلوهيميالمصدرإلىتعودأساسهأفيالقصةأنَأىقومياَ)2(.طابعاَعليهاليضفي

بأكملها.القصةعلىالقوميالطابعلإضفاءاليهويالمصدرمنبالذريةالوعدوجاء

ا

إبراهيمقصةفيالأولى:اليهويالمصدرقصصعبرمرتينالمصطلحهذاورد

.32or:)خروفيموسىمعالخروجقصصفيالثانيةوالمرةT(:%3)(17)تكويرْ

العددية.وكثرخهاالعهدذريةعلى،السابقالمصطلحإلىبالإضافة،المصطلحهذويركز

تنبهبزد

علوردوقدباستخدامها)"(.اليهويالمصدرتميزالتيالمصطلحاتمنيعد

جمعمع)إ؟ببما)(وزنعلىالأولى:صيغتينعلىاليهويالمصدرمادةفيالفعلصورة

معالعهدعنالحديثعند!14(18:28/:318/:12)تكوين)إفى؟13(الغاثبين

22:)تكوين)؟؟بر؟13(أيضاَالغائبينجمعمع)؟؟؟لإ)(وزنعلىوالثانية،إبراهيم

.السلامعليهإسحاقمعالعهدعنالحديثعند(18/26:4

صطثشتبئئدمسمكرن

للاَباءالدينيالسل!كعلىللدلالةجاءتالتيالمصطلحاتمنالمصطلحهذايعد

فيالمصطلحهذاعليهاجاءالتيالصورتنوعتوقد(.)ْالمقدسةالأمأكنعندخصوصاَ

(1)5 1، [ tit1!أول 5 "Vأ.9االاا

.أو11لا:!لهـأ(2)

.1151لا:للأ!3()

(OW(J:"167ص،القديمالعهدنقداتجاهات:هويديمحمودأحمدد.حسنخليفةد.محمد،هـأدا.

لهـأ!.ول)531،1616:6(لأ)
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اللغوي!والس!اتالديني!9التا/يخيهال!ضافيفيدااس!:التوااةفيالي!و!اال!صدلم

:21)تكوين6(إ"6؟نجبأة)إ"برا؟لأالمستقبلصيغةعلىوردحيث،اليهويالمصدرمادة

؟نجبهأةلأ6ْايايرااللاميالمصدرصيغةعلوورد25(33:26/'41:1/:8/13

ب(.26ة4)تكوين7(إ،7

سجد؟ني+ي!أ+ة-

علىللدلالةالأولمما:دلالتينعنليعبراليهويالمصدرمادةفيالمصطلحهذاورد

:11خروج2:24،48/52/ة)8)تكوين:التاليةالموأضعفيللإلهالسجود

/8:25/5:23/24:24/1:32A/هذاأنَّبالذكروجدير3(.ا22:عدد

للدلالةوالثانية2(2:)عددهمواَببناتلآلهةالسجودعلللدلالةجاءالمصطلح

،27:92/333:)تكوين:التاليةالمواضعفيللأثحخاصالسجودعلى

،6/78:/9f)r47: /YA? Yl:fr/18!7(.:خروخ

صتتنهبهكاآ

الغائبينجمعمعالمستقبلصيغةعلى9(91:)خروجفيالمصطلحهذاورد

إسرائيل.بنيإلمماإشارةفي136()"؟يبم

لألدا!!كطصا

ثلاثحوالىاليهوي،المصدرمادةعبر،الظرفصورةعلىالمصطلحهذاورد

العهدجماعة،إسرائيللبنيالإلهيوالدعمالمساندةوأزليةديمؤمةعلىللدلالة،مرات

المواضعفيالمصطلحهذاوردوقداليهوي)1(.المصدركُتَّابرؤيةحسب،المختارة

.(1:4/241:13خرو!13:51/2)تكوينالتالية

العسدعحدبدفى؟،!:ب!؟+-

2(.9:5)تكوينكنعانعلىنوحلعنةعنالحديثثنايافيالمصطلحهذاورد

الدلالهَوتكمن.اليهويللمصدرالمميزةالإضافيةالنراكيبمنالتركيطهذاويعد

أ:!1511.ول16،5لأ2)1(
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الي!وكالل!صدااللغوي!الس!ات:الخا!سالباب

أبوهاقترفهمانتيجةحام،ابن،كنعانعلىالحكمفيالمصطلحهذافيالعنصريةالقومية

نتائجهمنكانوالذينوحتجاه،اليهويالمصدركُتَّابروايةحسب،فاحشفعلمن

.لكنعاناللعنةومطاردةولافثسامعلىالبركةحلول

ئهاعدأسبا/مبغضيه!با:1؟،،*6لإني-

عندما،إبراهيممعالأولمما؟مرتيناليهويالمصدرقصصقيالمصطلحهذاورد

عندإبراهيمبيتأهللسانعلىوالثانية17(،22:)تكوينالربملاكلهظهر

6(.42:5)تكوينلرفقةاستقبالهم

(1مانا)ختهتنتنت!أ

اي!؟6صورةعلىجاءحيث،المصطلحهذاعليهاوردالتيالصورتنوعت

أ(أث!؟3أ)؟؟6المضا!ةالصورةوعلى92(24/94:47:)تكوير3ْ(إث!ابم

أفيلإ؟)؟؟؟؟"!الكلمةمنالأولللجزءالجمعصورةوعلى27(24:)تكويرْ

1(.321:)تكوين؟ث!!بم+(

الكلمات5هدْبحس!+يئير+:63+؟،!-

فيعليهاجاءالتيالصورتنوعتوقدالاسميةالتراكيبمنالمصطلحهذايعد

24:)تكوين؟؟؟6!الإ؟بر؟"هصورةعلىالتاليْالنحوعلاليهويالمصد.رقصص

)بر؟؟؟لا(المخاطبالمفردإلىالإضافةصورةوعلى7(28:93،17/91:44/

3r:ه)تكوين 5 : 47 / "f/المخاطبينجمعإلىالإضافةصورةوعلى6(8:خروج

7(ولْنجيأ6الإ؟لإموسىإلىالإضافةصورةوعلى01(44:)تكوين)3؟بر؟"يره(

6(.:744/:43)تكوين؟؟؟6!)؟؟؟؟"هالتعريفصورةوعلى(8:9)خروج

M.،1132لايا7661اأفى61+المه5،؟:لافى،6ءى(1) .H Segal: 86p
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اللغويصوالس!اتوالديني!التالميخيصال!ضما!ي!فيدااسه:djالتوفيالي!وجماال!صدا

خ!شرطبره

دلالةالمصطلحهذاويحمل(.41:13)خروجالخروجسفرفيالمصطلحهذاورد

مطاردةمنإسرائيلبنيوإنقاذالبحرانشقادتىقصةسياقفيجاءأتهخصوصاً،قومية

.الفرعون

(!!1)

صيغتنوعتوقدالمذكر،المفردمعمفعولاسمصورةعلىالمصطلحهذاورد

4:/341:المذكر)تكوينالمفردالمفعولاسمصيغةعلىوردحيث:الصورةهذه

3.)تكوينالمؤنثالمفردالمفعولاسمصيغةوعلى7(11/9:25/27:92/94:

الغائبةللمفردةالمفعوليةعميرإلىمضافةالغائبالمفردمعالماضيصيغةوعلى(17

)؟"06(المتكلمالمفردضميرمعالمستقبلصيغةوعلى92(:)تكوينه)؟؟؟6!

3(.12:)تكوين

)2،-.فىنعمةوجد:؟بلإ،إ،؟ألإ*!م-

أ؟)؟لإلأ:الماضيصيغبينماالمصطلحهذاعليهاجاءالتيالصيغتنوعت

أ؟؟6لأل!ييم)/)(91:9ينتكو)(لا661ب!؟أ؟لأل!؟)/A(:6ينتكو)(6إ6ببما؟

53:72/33:01/74:94/":81ينتكو)6("!"ببما؟ : 5 0 / Y/11:11دعد،

؟ببما"إ"(؟أ؟يي!لإلأ)4(/)تكوي!93:؟ببما"إ"أ(؟أ)6؟؟لأ:المستقبلوصيغ15(.

32:)تكوين6!"7(لإببما؟أ)يا؟لأ.لأاللاميالمصدرصيعْةوعلى(.3315:)تكوين

/6:33)A.

خنغننقئكص

كأالمصقصصعبرمراتخمسحوالىالصورةهذهعلىالمصطلحهذ!ورد

.(18:51خروج26/ش9)تكويناليهوي

.167صر،قئالقدالعبهدنثدأتجاحات:كبهـيديمحمزدد.آحمد،حسنخنيتد.محمد(1)

6أ++أ+76أأ6153+-؟15+،لا!للأول(2) ، 2 3 "Y1كه،+(..M .H Seg

.،49
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سفتأ:+؟بلإير+-

3()6؟ببمالإالغائبالمفردضميرمعالمستقبلصيغةعلىالمصطلحهذاورد

التيالمصطلحاتضمنمنالفعليةصيغتهفيالمصطلحهذاويُعد6(.6:)تكوين

.اليهويالمصدرقصصفيالإلهأنثروبومورفيةعنعبرت

!ور)1(

الوزنعلىالأولى:مرتينالغائبالمفردمعالمستقبلصيغةعلىالمصطلحهذاورد

)إ؟بإ؟ورْنعلىوالثانية18(،:ا.خروج2/121:ه)تكوين"لإ؟6()البسيط

(هـب2:12ه)تكوينلإ؟6(6

ه-لناأرح!/و:!ارأ،+إ+؟؟؟،+-

بئرتسميةتعليلعندإسحاقلسانعلالماضدصيغةعلىالمصطلحهذاورد

22(.:62)تكوينرحوفوت

الاجتماعية:الدلالةذاتالمصطلحات()ب

صنتنل!)2(

)3(.الجنسيةالعلاقاتعلىللدلالةاليهوي،المصدرقصصعبر،الفعلهذايُستخدم

والمستقبل:ث!يا(،)؟":الماضدبينماالفعلهذأعليهاجاءالتيالصيغتنوعتوقد

كإ؟(.ك!)3.والأمر،ث!م)-د."أ؟!ا،7(/)إ،3.!؟؟،(/xiDايأ(/؟؟إأث!)؟3

.167ص،القديمالعهدنقداتجاهات:هويديمحمودد.أحمد،حسنخليفةد.محمد(1)

ء؟31161:6"6لأ،167ص،القديمالعهدنقداتجاهات:هويديمحمودد.أحمد،حسنخيفةد.محمد)2(

للأه

2/4:03/4:38،2،8،961،:6/416:تكوينفياليهويالمصدرمادةعبرالفعلهذاورد)3(

17(.،1893014/،مرتين
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اللغويصالس!ات9والدينيهالتا!يخيصالمضا!ينفيد!اسكل:التوااةمبالي!وجم!ال!صدا

خقتنر

العلاقاتعنالتعبيرحيثمن،السابقالفعلدلالةمنالفعلهذادلالةتقترب

صيغةوعل17(4،1:)تكوينالماضيصيغةعلىالفعلهذاجاءوقد.الجنسية

25(.:4)تكوينيم!!()"؟لاالمستقبل

(1نسلأ!ن!ا

صورةوعلى32(:91)تكوينإ؟لا()إ؟"6المستقبلصورتىعلىالفعلهذاورد

.(7:3تكوي!)(لا؟!+أ"يا؟)ميللاارلمصدا

نسلاالمحا؟؟!ن!للأْابرا،!

الأمرصيغةعلىاليهويالمصدرقصصفيواحدةمرةالفعلهذاورد

38:8(.)تكوين

)2(!!!

صورةعلىمرتيناليهوي:المصدرمادةعبرمراتثلاثالمصطلحهذاورد

صورةعلىومرة(،22:42)تكوينأ()؟"الإفلأو(3:22ه)تكوين)؟"يإلافلأ(لإضالمحةا

.(52:6تكوين)(؟؟"؟لإفبأ"ه)لجمعا

خرخنهعىعو

33:)تكوينلإ)-؟إلا؟أ(ا)إ"3المستقبلصيغةعلىالمصطلحهذاورد

/4:45/14:46.)92

!!ثل!ططت

معلقائهعنديوسفحالةعنللتعبير،الماضيصورةعلىالمصطلحهذاورد

(.ب54:41)تكوينإخوته

.671ص،القديمالعهدنقداتجاهات:هويديمحمودأحمدد.،صتخليفة(د.محمد1)

.83(".ssfeldt2)أ Otto )E

92http://kotob.has.itلأ



الي!وطلل!صد،اللغوي!الس!ات:الخامسالباب

!ئهعلص

ماتعندمايوسففعلإلىللإشارةالمستقبلصيغةعلىالمصطلحهذاورد

.(5:1.)تكوينيعقوب

)1(سيدىيالإ،:!6؟،-

:"18)تكوينفيالمصطلحهدْأورد 4 4 2/ 5 : f).

لغوياً:منحرفةدلالةذاتمصطلحات)!(

الأسلوبيةالدراساتفيعليهيُطلقماإطارفيالمصطلحإتهذهوتدخل

استخدمهاأودلالتهاتتغيرالتيالمصطلحاتتلكبذلكنقصدا)2(.االدلاليالعدول11

:المصطلحاتهذهومنجديدةاستخداماتاليهويالمصدر

صيهثى

علىوردفقد:نحتلفةدلالاتعن*ليعبر،صورةمنأكثرفيالمصطلحهذاورد

18؟)تكوين(عظيمالإلأأه:المذكرالمفردالمفعولاسمصيغةفيالفعليةالصورة

:9dl/:اخروج/\8 v 2 .? cموضعفيوردكماواحد.اَنِفيوالكثرةالقوةليفيد

قوي/غني()يا؟تجغ؟:المخاطبالمفردمعالمأضيالفعلصيغةعلىاَخر

هذاوردأخيراًثم.والثروةالغنىقوةإطارفيدلالتهلتنحصر16(26:)تكوين

الكثرةليفيد('5:ا)خروج(يكثرون)إ"يالإءأ:المستقبلصيغةعلىالمصطلح

العددية.

M.،2ر11لأيأ763161ا3061+.لالأ65لمحاد6(يملهـأ1) .H Segal: 86p

دار،الأولىالطبعة،القاهرة،النحويالمعنىلدراسةمدخل،والدلالةالنحو:اللطيفعبدحماسة2(د.محمد)

،4991،الاْولىالطبعة،القاهرة،والأسلوبيةالبلاغة:المطلبعبدمحمدد.،166ص000،2،ال!ئروق

.-268926صص
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اللغوي!والس!اتالديني!9يخي!التالىال!فمامي!فياس!دا:التوااةفيالي!وطال!صدلى

ىذآ/لمس/ضرب:ل!إ!-

صيغةفيالربمنالعقابدلالةمنها:نحتلفةدلالاتعنليعبرالفعلهذاورد

علىالماديالضربودلالة17(:12)تكوين(يهوهفضرب7:إ66إرلالا)إالمستقبل

)إلإلا(الماضيصيغةوعلى25(32:)تكوين(فخذهحقفضرب)أ"لالأ:المستقبلصورة

6؟إ؟؟"فلألاببما"؟لأْماضررفيالتسببأوالأذىدلالةوأخيرأ33(32:)تكوين

.(62:11تكوين)"يموتموتاَامرأتهأوالرجلهذايصسالذي"أيتيم+:ولأ+أ؟؟فيهأ!أ

متفرقة:دلالاتذاتمصطلحات(د)

المصادر،باقيعنميزتهالتيالمصطلحاتبعضباسشخداماليهويالمصدرتميز

سرديليوفيما،للغايةنادرنحووعلى،اليهويالمصدرمنبتأثيرتكونفيها،وردتهـان

لبمبق.ماغرارعلىالمصطلحاتلهذه

الارء+!معكما%ا!يه

هذاجاءوقداليهوي)1(ءالمصدربهاتميزالتيالمصطلحاتمنالمصطلحهذيعد

مصر،أرضعلىللدلالةجاءأخرىأحيانوفي.الأرضعمومعلىللدلالةالمصطلح

صور:علاليهويالمصدرقصطنفيالمصطلحهذوردوقد.الخروجسفرفيخصوصأ

)؟؟؟+()2(.لإضافةوا6()؟؟يعموالتنكير6()؟؟؟يتملتعريفا

(1..M.H Segal:)86p
التالة:المواضعفيمرة03()حوالىاليهويالمصدرقصصعبرالتعريفصورةعلالكلمةهذهوردت)2(

92601،4/:301،11،12،41/5،:234/،317،91:/6،79،91،،2:5)تكوين 7: / v،

/602:12/:17/01خروخ!8:/41،51ة2528/:391/:8/23:8،81/29:0/212،

مرتينالإضافةصورةوعلى2(202:4/:4)تعَوينفيمرتينحوالمماالتكيرصورةوعلى(21اْاعدد

.(23:91ب/33:)تكويننب
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اليصوكلالل!صدااللغوي!الس!ات:الخا!سالباب

باهلىآْ

وردوقداليهوي)1(.المصدرتميزالتيالمصطلحاتضمنمنالمصطلحهذ!يعد

فيمراتسبعحوالىالصورةهذهعلىاليهوي،المصدرمادةعبر،المصطلحهذ

9:خروج2:23/18:32/92،34:35/46/03:)تكوين:التاليةالمواضع

17(.ا:145/

لغة)2(/لسان-يئفى+:

والإضافة)يئد+(التنكيربينما،المصطلحهذعليهاجاءالتيالصورتنوعت

ي!/ليما؟+()3(.2)ليما

!!لطل!اَ

(السلام)عليهيعقوبفيهادُفنالتي"أطاد"منطقةعلىأطلقمكاناسموهو

.(55:11)تكوين

افي%

2(.41:4)خروجأليهويالمصدرقصصفيواحدةمرةالمصطلحهذأجاء

)4(مجيئكعندث!ير+:3-

)؟*-+ا*(.الفعلمنالمخاطبالمفردضميرإلممامضافمصدرعنعبارة

وبدون(3513:5/152:18/،مرتينا9:اه)تكوينبالهاءالمضدرهذاجاءوقد

.(91:22تكوين))+!لأ(الهاء

.1132لأ61؟31،7اء615+لا؟:630لا6لهـأول(1)

.167ص،القديمالعهدنقداتجاهات:هوبديمحمودد.أحمدحسن،خليفةد.محمد)2(

صورةعلىمراتوثلاث6(1،:اا)تكوينمرتينحوالىالتنكيرصورةعلىالمصطلحهذأورد)3(

9(.،مرتينV:11)نكوينالإضافة

.هللا:6لأول663611ألأ(4)
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اللغوي!والس!اتالديني!4التا!يخي!ال!ضامينفيدااس!:افالتوافيالي!وولال!صدا

علىأطرى/مد؟يريا:-

أأ)"؟؟ياالمستقبلصيغةعلىواحدةمرةاليهويالمصدرمادةعبرالفعلهذاورد

.(21:51)تكوين

أبسككىرآ

18:)تكوينإ()بر؟6الماضيصيغبينالفعلهذااستخدامتتوع

المستقبلوصيغة2(:2491/43:)تكوين؟(أو)برفا35(33:24:15/27/

.(42:54ينتكو)ثا(6يخايرييم)

!،برفلأا ير6؟صنل!في

خروج27/:أgإتكوينير+يرإ6(3،!)،نيالمستقبلصيعْتىعلىالمصطلجهذاورد

4 : ' f)(61/9:31:خرو!8)(6؟فى.ير!!برني؟)مرلأوا.

،ا لاخن!ض

91:)تكوين)إ،نلأبرإ،(الغائبالمفردضميرمعالمستقبلصيغةعلىالفعلهذاورد

24(.:اخروض!28:26/84/

لئه)1(حاشا؟بر،ير+:-

(741،:44)تكوين)؟!ا،ير+(بالياءالأولى:صورتينعلىالمصطلحهذاورد

2(.18:5)تكوين)؟!اير+(الياءبدونوالثانية

!ا،خن!علىاا

43(8،:27)تكوينويعقوبرفقةمعمرتين:مواضعثلاثةفيالمصطلحهذاورد

5(.:26)تكوينوإسحاقيهوهبينومرة

(1..M.H Segal:)86p
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الي!وجمالل!ح!دااللغوي!السمات:الخا!سالباب

ا أخنهنغت!يال

بيندارالذيالحوارأثناءفىالمخاطبالمفردمعالماضيصيغةعلىالمصطلحهذاورد

(.\37:)تكوينوآدميهوه

الممااأازقلفق/

ورد:متنوعةصورعلىوردوقدالجهةأوالمكأنعلىللدلالةالمصطلحهذأورد

شرقاً/6:ْ)يرا؟يتبمصورةوعلى2(؟3/2411:)تكوينشرق(:)؟يرا؟هصورةعلى

حالةفيالسابقةالصورةوعلى14(:6/28:'145/:13)تكوينالشرقما(ناحية

)بميما؟3مكاناسمصيغةوعلى16(:4)تكوينعدن(شرق!16:)برا؟يتلم+-ببماالإضالمحة

.(2:6ه)تكوين(المشرقأرض:يرا؟ه

خرى:افيالمصادرمممقابللهاالتىالمصطلحات(2)

ما،معنىعلىللدلالةإليهويالمصدراستخدمهاالتيالمصطلحاتبذلكنقصد

:المصطلحاتهذهومن،الأخرىالمصادرفيالدلالةنفسعنيعبرمقابلولها

ختهتتتأه

الزمن،وجودينفيأنهبمعنى،سلبيةزمنيةدلالةعنتعبرالتيالمصطلحاتمن

هدْاوردوقددإ؟ه()1(.)3مصطلحالإلوهيميالمصدرلدىالمصطلحهذهويقابل

2:5/91:)تكوينادبأ؟ه(الأولى:صورتينعلىاليهويالمصدرفيالمصطلح

؟؟دا:11؟دإ؟!الاستفهامصيعْةعلىالثانيةوالصورة33(:أأعدد442:51،5/4/

7(.:أه)خروجبعد"تعلما1

(1 .U Cassuto: The Documentary Hypohtesis and the Composition of the Pentateuch,Eight)
,Lecturesي!لأس!ا7!.،0 Translated from Hebrew: Israel Abrahams, at the Magnes Press, the

.University, Jerusalem, ,8391 51p
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اللغوي!والس!اتالديني!9التاايخونال!ضاط!فيد"سض:أفالتوافيالي!و!ال!صدا

غنىكثير//قوىشديد//غليظ/ثقيل:ير؟+-

بينمادلالاتهاتنوعتحيث،دلاليانحرافلهاحدثالتيالمصطلحاتمن

البردضربةوصفعند/"411،؟12:5/147تكوين،المجاعةوصف)عندالشدة.

(13:2تكوينإبراهيموصف)عندوالثروةالغنىودلالة(9:18خروجمصر،على

:5.تكوين،يعقوبدفنقصةفييوسفركبوصف)عندالعدديةالكثرةودلالة

يهوهبفعلوالتعنت،القلبغلظةودلالة14(،:51خروجالجراد،وصفعند9/

المصطلح!هذاويقابل(.ا:01خروج،الفرعونوصفعندث!!-؟فىأ()؟ير؟؟!"

يستخدمفالإلوهيمي:اليهويفيالأخيرة"الدلالةعنيعبرماالأخريسالمصادر

على8(:21/11:51/41:)حْروض!69(لا.63ث!+-ثافى6أ766ا)أ؟؟إمصطلح

(4:ا4)خروجك!+-؟فى-؟؟لأ.6!)إ؟إنما؟"الماصْيصيغةوعل،المستقبلصيغة

:ا4)خروج!ملإ؟!!(ث!+-؟فىايبم؟2براجميعاَالمصريينمعالفاعلاسمصيغةوعلى

7:)حْروج؟؟دا.6!؟73ا)إ"؟إمصطلحفيستحْدمالكهنوتيالمصدرأمَّا17(.

35()1(.22/8/15:9؟13،

صفنانهط

المصدرفيويقابل6(12:)تكوينالكنعانيينلوصفالمصطلحهذايأتي

()2(.61/48:22:اه)تكوين؟"()ث!ءْمسصطلحالإلوهيمي

جاريةف!؟ي!+:-

اليهويالمصدرقصصفيوردتالتيالاجتماعيةالدلالةذاتالمصطلحاتمن

32:)تكوينوبلهة()زلفةوصفعندجاءثم(ه:16)تكوينهاجروصفعند

.2؟11لا6لأ7616افىأ؟61ه!يم:لأ3،06.!ا6للأول(1)

226p.Otto,ء Eissfeldt: 183p168,ةp Bernard .W Anderso2بئس! Robert .H Pfeiff)
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ال!صو!الل!صدااللغوقيالسعات:الخامسالباب

عندالإلوهيميالمصدرفي)؟؟7(مصطلحاليهويالمصطلحهذاويقابل23(.

3()1(.5:3)تكوينبلهةووصف(12:21)تكوينهاجروصف

خ!نهسربيلا

دلالتهتطورتثم(،السلام)عليهيعقوبإلىللإشارةالمصطلحهذايُستخدم

دلالةفيالانحرافعلىالأمثلةمنالمصطلحهذاويُعد.إسرائيلبنيإلمماليشير

كسمةنلحظهأنيمكنِماوهذا،القوميالمستوىإلىالشخصيالمستوىمنالمصطلح

)2(.والأممالشعوبعلىللدلالةالأعلامأسماءدلالةحيثمن،القديمالعهدفيسائدة

)"دابراْد()3(.مصطلحوالكهنوتيالإلوهيميالمصدرينفيْالمصطلحهدْايقابل

وعاءعدْل/لإء!؟+:-

يعقوبوأبناءيوسفقصةثنايافياليهويالمصدرفيالمصطلحهذاورد

هذاويقابل(.2،811،12،:27/2843:12،18،1،2/2344،:42)تكوين

27()4(.25،:42)تكوين7ا(ادلأمصطلحالإلوهيميالمصدرياالمصطلح

خيبهت

قصصفياليهويالمصدرفيوردتالتيالدينيةالدلالةذاتالمصطلحاتمن

مصطلحالإلوهيميالمصدرفيالمصطلحهذأيقابل.1(91:11،8)خروجالخروج

اليهويالمصطلحالكهنوتيالمصدرويستخدم(.6()ْ:3/117:)خروج؟فى()3ْ

ر،()6(.)؟6

YMOtto،يا:'5=1)1( Eissfeldt: p 183 ، Y"24

ا.O"31:أول15،فىألا،أ1163لا:أألا3663،ء،لم112لا:11للأللأأ61فى;'1(

(r)1152لأيا7661اأد61+ه!م:لألمي65لأفى7للاول.

;f)1142لا:للأه.

OttoاA1`،3126"(لهـأكا5) Eissfeldt: p

http://kotob.has.it.للأهيأ7،61اأفى6+أءهلا):5لافى،6ءللأ6()



اللغويهالس!ات9والديفلالتالبخي!ال!ضا!ذفياس!دا:التولماةفيال!و!اال!حمدا

!خبخنص

92/:ا)عددهموسىحمىإلىللإشارةاليهويالمصدرفيالمصطلحهذاورد

وأ)إ؟16()1(مصطلحالإلوهيميالمصدرفيالمصطلحهذاويقابل11(4:قضاة

)إ؟6(.

%خبخبنه!طاَو

فيالمصطلحهذاولقابل(7f:)تكوينالطوفانروايةثنايافيالمصطلحهذاورد

اربر،؟6()2(.6)؟يرمصطلحالكهنوتىالمصدر

ولد/أنجب:،ير+-

انحدرتالتيوالشعوبللأمماليهويالمصدرسردئنايافيالمصطلحهذاورد

15:ا).التكوينسفرمنالعاشرالأصحاحقينوحأبناءنسلمن ، 13 cA)

،34،6،:ه)تكوينأ؟"6()6مصطلحالكهنوتىالمصدرلدىالمصطلحهذاويقأبل

.)3()9

)1(للا!:لهـاة.

.لهـأ!:)6ول31161،+(لأ2)

(3-.U Cassuto: The Documentary Hypohtesis and the Composition of the Pentateuch,)45pp
46.
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لغافياالفط

(الي!يللم!دلالادلدب)اللللمات

التعامليمكنلاوالتيبها،يتسمالتيومميزاتهروحهالنصوصمننصلكل

معه.بهاالتعامليتمالتيالطريقةيفرضالذيهوفالنص.ابخنصطريقعنإلاَّمعها

همابل،يختلفانلاصنوانما،نصٌيفرضهالذيوالسيا؟قما،.الأسلوبإنَّحيث

عننتحدثوعندمال!لنص)1(.المتنوعةالمعانيوإدراكلفهمالأساسيتانالدعامتان

عنالمصدرهذاتعبيركيفيةعننتحدثفإننااليهويالمصدرلمادةالأسلوبيةالسمات

ظواهرأواللغةفيهوظفالذيالسياقأوالتراكيبحيث)مناللغةخلالمنفكره

سماتذاتاليهويللمصدرالنصيةالبنيةجاءتوقدوالتأخير(.التقديممثلأسلوبية

للمصدرالأسلوبيةالسماتلبعضسرديليوفيماالمصادر،باقيبنيةعنتميزهاخاصة

التالية:النقاطخلالمناليهوي

اليهوي.المصدرفيالجملةبنيةاولاَ:

متنوعة.أسلوبيةظواهرثانياً:

دار300،2،الأولىالطجة،السياقونظريةالأسلوبيةضوءفيالعربيةالبلاغة:أبوعلىبركاتد.محمد(1)

7،ص،الأردنللر،وائك

5002.URL: http:// www. arabicstylistics-ju.4t. com), Cited inJanuary)
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اللغويصوالس!اتوالد!ي!التا!يخي!ال!ضاميذفيدااسض:التوااةفيالي!ولمجاال!صد!

اليهوىالمصدرلدىالجقلةبنيةأولاً:

فيالمسنديكونوقد.قعليةوجملةاسميةجملةإلمماالعبريةاللغةفيالجملةتنقسم

وأاسماًإليهالمسنديكونوقدعدداَ،أوضميراَأواسماًأوصفةالاسميةالجملة

:والسقوطالخلقروايةفياليهويالمصدرلدىالاسصيةالجملةأمثلةومنضميراَ)1(.

هذافيالمسندجاءوقد!2:11)تكوين"فيشونالواحداسمأ:؟،فلأأ؟الإ؟+اني!1-

أ(.)؟،نلأأاسماًالمثال

جاءوقد12(2:)تكوينجيد"الأرضتلكذهبأ+:ثا؟ا؟أ*؟لإ؟111؟؟فى-

أ+(.)داصفةالجملةهذهفي.المسند

جاءوقد(2:41)تكوين"الفراتهوالرابعوالنهر؟؟+:أ*+ا؟؟؟،دلإ،إ؟إ؟116-

)+أ*(.ضميراَالمثالهذافيالمسند

اليهوية:القصةفيالفعليةالجملةأمثلةومن

إليه!والمسند6(2:)تكوين"الأرضمنيطلعضباب؟لإ؟،:ءا،يد!ا+6إلإ11-

؟!؟،()ءأالجملةبقية)،طعير+(+فعلالمسندجاءحينفيالإ+(اسمالمثالهذا

ومجرور.جارعنعبارة

11الجنةليسقيعدنمنيخرجونهر؟برأ:!+أ+!ا+ني+اولدا؟الإ*'6ْإ؟اإ11-

عنعبارةوالمسند)إ؟6(،اسمالمثالهذافيإليهالمسندجاءوقد(251:)تكوين

61666+الم663!6باأأ6؟مملا+77:3636637الأ6(1) 7W3،لهـأ6ء366،+76،لا)الألا76اري1ول!أللا

1"11لا76113هء11+لألأا6،كالىفىلأ-)+فى،7اهلأ،؟أ.).ك!لهـأا1لا+أالالألأأأ+6أ؟ول 469 lynx-5n!

للا)6لا!أ66،!دأ؟76ا1)ر7اللألأأاءلهـأأ+67!!،؟163لا6"7اول6أأالهـأ66د7+:،361.+،1156لا

..أ4االاأ3691اللأ؟،!6،ي71،6بافى6أ!،630،لأث!6للأ؟رلأ،615لأ56أ+70663

Gesenius Hebrew Grammer, As Edited and Enlarged by the late .E Kautzsch, Second

9091,,EnglishEdition, Translate by.A .E Cowley, oxford, At the Clarendon press

.454-045pp
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الديوجمالل!صدااللغوي!الس!ات:الخامسالباب

+!أ+!ا؟ني+االسببيةالجملةءب!؟أ+ومجرور)جارالجملةبقية)،.لإ*(+فاعلاسم

أ()1(.؟إ

آدما*لهاالربوجبل!+-+ا!م+!:بم،!!5،+إ+1116،،لإ

(.D)يميئ؟بهمفعول6(+)،،لإفعلهنا

لمسندوا(2:7تكوين)"

.A(:2)تكوين"عدلىْفيجنةالإلهالربوغرلسثتلإ؟ا:لإأ5؟،!ثيمإ+إ+اإ،!ال!11-

علىاليهويللمصدرالمميزةالأسلوبيةالسماتلبعضاستعراضيليوفيما

المألوفالنسقعنخرجتالتيالنماذجالسماتبهذهونقصد.الجملةمستوى

إطار:فيالنماذجهذهوسنعرض.السابقةالأمثلةفيأوضحناكما)2(،للجملة

لتقد!يهتوالتأخيرا

الغالب،فيذلكويكون،إليهالمسندعلىالاسميةالجملةفيالمسنديتقدمقد

ذلك:توضحالتيالأمثلةومن)3(،الجملةمنالمتقدمالعنصرعلىللتأكيد

أنهماوعلماأعينهمافانفتحت؟!:للإ،؟ول!بر،إ،؟للأافلأإ،؟!ب!،إ،7؟إ+ا؟فىا-ا

بلإ،؟ء!(.)؟!تكونأنفيهاالأصل؟!()با،؟ء!فجملة.7(3)تكوين"عريانان

:فقال:إلإي!+*،برلإر!بلإ،36،إلإ،؟*ا؟إلا؟،!برني7+ا.ياك!+6*!برإ،ا-ا

والأصل(301:)تكوين"فاختبأت،عريانلأنيفخشيتالجنةياصوتكسمعت

.(.!1باأ)!ر.بر،فيها

فيالعلةلتوضيحتأق!الرئيسيةللجملةتابعةجملةعنعبارة؟؟6()؟ثأ؟لاالعبربةفيالبيةوالجملة(1)

.أهلا"؟73:363الا6انظر:.الرئيسيةالجملة

4611.ك!لا76اول6أك!3الملا؟:05.لاول)2(

العدولويعد"المألوفنسقهعنالكلامانحراف11وهو"العدول11عليهيطلقماتحتأيضاَذلكيدخل)3(

محمدد.انظر:ما.لنصالأسلوبطبيعةعلىالتعرفطريقهعنفيمكنالأسلوبيةمباحثأهممن

268.:صمحمدعبدالمطلبا؟د.66صاللطيفْعدحمأسة
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اللغوي!والس!اتوالديني!التا!يخي!ال!ضامي!فياسضدا:التولماةفيالي!و؟ال!صدا

عريانأنكأعلمكمن:فقاللم!؟+:با،6ْ!بر،7ير1،6؟اول،إ،ْ*ء6اا-

با،6ْ!(.الإ!+افيهاوالأصل!311:)تكوين

جميعمنأنتملعونةهذافعلتلأنك؟؟؟اء+:ءد؟بمبم!+616لإ؟؟لمم+لابئ،؟ابر،ا-

616(.لإالإ؟+تكولىْأنلإ!ل+ا(616الإجملةفيفالأصل(341:)تكوين"البهائم

،؟،7لإا6نجيما!؟بلإ،أ!مياإ+.!لا7يخ!نيلإياأ+اير7للإ!يرفلأ،بر6يم!!!ا!+ا11-

3.يااإ+ا!ا!.*يرأ+أ؟لافى؟7+يلأ+أ+ا!7!م7ا316+!ا!برإ!ميريا+.*7*ول.6!ا*

التيالشجرةمنوأكلتامرأتكلقولسمعتلأنكلاَدم:وقال،ء،؟،،7:

فيفالأصل(317:)تكوين"بسببكالأرضملعونةمنهاتأكللاقائلاً:أوصيتك

(.بسببكملعونةلأرضا؟طعفىا؟7:أ؟+6لإ+)؟!؟ولتكونأنالجملةهذه

3*.!فى!يا+؟؟11- لافى6،بر++بم!بإ+ايخير!م،ثت++!+!ميالميمأ+لأنلأ6لإ!ا!!V!ا7

التيالأرضإلىتعودحتىخبزاَتأكلوجهكبعرق!نلأأ+:6دافى!!،لإ؟+

)دا؟6جملةفيفالأصل(391:)تكوينتعود"ترابوإلىترابلأنكمنها،أخذت

لا؟6(.الإ!+تكونأنلإ!+(

بينالجملفيالتنوععنفضلاً،اليهويةالخلققصةفيالمثال!،سبيلعل،ونلاحظ

علىللتشديدوالتأخير،التقديمإلىالجملبعضفيالميل)1(والفعليةالاسميةالجمل

معالظاهرةهذهقارناماؤإداالمسند()2(./إليه)كالمسندالجملةعناصرمنعنصرأهمية

السائدةهىللجملةالفعليةالبنيةأنَّنجدالأولمما،الخلققصة!أالكهنوتيالمصدر

مثل:والتأخير،التقديمعلىقليلةأمثلةوجودمعفيها)3(.

.(51:أ)تكوين"بحارأدعاهالمياهومجتمع:،ء،!يرا؟*؟اء،!إ+اابخاوليرا11-

.(27:ا)تكوين"خلقهاللّهصورةعلى*+أ:1؟؟5؟،!يميماثتلإ!ا!ا-

فعلية.جملة9(0و)اسميةجملة03()حوالىاليهويةالخلققمةفيوالفعليةالاسميةالجملعددبلغ(1)

.62-06االا77:363المحا26()

جملة،)67(خوالىالكهنوتيةالخلؤقصةفيالفعليةالجمكعددبلغ)3(
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الي!و؟لل!صدلىاللغوي!الس!ات:الخامسالباب

النصب:ضمائرأستخدام2-

ذلك:علىالأمثلهَومن،المتصلةالنصبضمائراستخدامإلممااليهويالمصدريميل

اَدماي!لهالربوأخدْبا؟ا:؟لااأإ،إ؟+ا+!؟!!+!5؟،!إ+ا،+اإ،بم+11-

هذا!االمتصلالنصبضميريعودحيث15(2:)تكوينعدن"جنةفيووضعه

؟لإ؟!(.إ!+علالمثال

وأخدْ:6+أايرنلأ!ميرلا+؟+بلإ؟اا+إا،ر؟+أ+!م؟!!+!5؟،!أ+اإ+ا111،بم+-

فيعود15(2:)تكوينويحفظها"ليعملهاعدنجنةفيووضعهآدمالإلهالرب

با؟ا(.أ)إعلىالمثالهذا!المتصلالنصبضمير

ك!ياأ،؟!؟يرلإنلأ+ا؟!+!يبرا7+!ا6!نجيما؟اير!الا!بم+5؟ا،!ييم،+أ+اإ،؟أ11-

11اَدمإلمماوأحضرهاامرأةآدممنأخذهاالتيالضلعالإلهالربوبنى؟*؟!:

الإنيما+ا(.علىالمتصلالنصبضميريعودحيث22(:2)تكوين

النصبضمائراستخدامإلىيميلفإنهالأولىالخلققصةفيالكهنوتيالمصدرأفَا

ذلك:أمثلةومن،المنفصلة

7)+!م+لإ+إ+.بر،!!م*.6.++اإ،نيلإ+،!5؟الإإ،بالما11- Wنجيما!ا+!م!ا!برإ+.3+ا

يين!لأأبخل،!!؟،يرأبر؟+ل!!لأايريخا،؟+تجنجيمايم!ا!بر011+ءأى؟.6أ!يخم؟+ك!!.!أ)؟

النور،العظيمينالنوريناللهفعمل؟الإ؟1:بايايا؟الإ،6؟انيماء،!،ل!؟؟برا!!5؟ا،!

جلديااللهوجعلها.والنجوم،الليللحكمالأصغروالنورالنهارلحكمالاكبر

هذافيالمنفصلالنصبضميريعود(1V-61:ا)تكوين"الأرضعلىلتنيرالسماء

.والنجوموالقمرالشمسعلىالمثال

لإني6+بئ+6.ول++،+إ؟نلأ!ابرإ*++أ+.،،!؟!إ،إ!*+!يا.؟،!ا!؟6*11-

أ+:لالإ،:يمبمز؟ا،ةإ،قيلآ-يرقي!إنرأيرولأDألابر!ةإلإ+يا!بر،إ؟!،!؟نجمأ.لافيني

06!ا*،!!7؟ا!ي*؟7!،فى j:16يمإ+ل!أ،!؟،!م،!+ا!ير!+ير*اأ!ماأ؟فى؟

فاضتالتيالدبابةالحيةالألْمْسذواتوكلالعظامالتنانينادلهفخلقيرلإ؟1:،؟+

وباركها.حسنأنهذلكادلّهورأى.كجنسهجناحذيطائروكلكأجناسهاالمياهبها
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اللغويهوالس!اتوالديني!التا!لخي!ال!ضامينفيد!اسض:التوااففيالي!ويماال!صدا

"الأرضعلىالطيروليكثرالبحار،فيالمياهواملأيوأكثريأثمريقائلاً:ادنّه

الكائناتعلىالمثالهذافيالمنفصلالنصبضميرفيعود21-22(:أ)تكوين

الحية.

إبر،ا؟+61؟ير*+أ6*ب!5؟،!؟لإ!ا!؟ديرءأ+لإ+!!+5؟ا)!يميمإ،؟6*-11

وأنثىذكراَ،خلقهادلهصورةعلى،صورتهعلىالإنسانادنّهفخلق*؟!:بر؟*

.الإنسانعلىهناالمنفصلالنصبضميريعود27(:ا)تكوين"خلقهم

+!يه\!+!ا*اأ!م61+أ؟16،!!7؟ا!ا؟!6!بر*أ،!5؟،!!يو*ا،3؟7اا-

:؟!؟،لإيا+يي6.!بر6ا!)+ا؟3!ا،!نلأ!م6ا؟ل!ألا+،!ثت؟لا+ا؟16!د؟نجيما+

علىوتسلطوأضوأخضعوهاالأر-واملأواواكثرواأثمروا:لهموقالاللهوباركهم

28(:ا)تكوين"الأرضعلىيدبحيوانكلوعلىالسماءطيروعلىالبحرسمك

.الإنسانعلىالمنفصلالضميرفيعود

+أيرير*!ميابر!م؟+نيأفى،ثتin*نلأ3؟إ!؟نلأ؟،ل!،!أ،+!!،5؟ا!،؟؟7!11-

مناستراح!يهلأنه،وقدسهالسابعاليومالنّهوباركيريلإلماأ+:5؟،!ثيمير؟*6!!نجيما

علهناالمنفصلالضميرويعود3(2:)تكوينخالقاَ"اللّهعملالذيعملهجميع

السبت.يوم

التوكيد:3-

وسائلمنوسيلةأنهكماا)1(اوتعزيزهالمعنى"تقويةهوالتوكيدفيالأصل

معنوي:نوعينإلىالتوكيدوينقسمالعناصر.بقيةدونالجملةفيمالعنصرالإيضاح

)2(.ولفظي

للطبعالقرأنميهبة،سليمإبراهيممحمدعليهوعلقحققه،الثعالبيمنصورلأبيالفصاحةروضة:أنظر(1)

.هصه،3991،القاهرة،والتوزيعوالنثر

عربب،-عبريالنظرىاللغةعلممصطلحاتمعجم:السلامعبدسعيدد.لا"73:363،62ا!لأ)2(

.6-ه64ص،م7991،القاهرة
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اليصو؟لل!صدااللغويصالس!ا!ْ:الخا!دسالباب

:لمعنويالتوكيدا(1)

،تأكيدهالمرادالجزءعلىيعودضميرأستخدامطريقعنالمعنويالتوكيديأقي

على،الخلققصةفياليهويالمصدرفيالنوعهذاأمثلةومنوالعدد)1(.النوعفييطابقه

:المثالسبيل

)+ا*()3(:الضميراستخدام-

فيشونالواحداسم؟ي!إ،ير+:!؟لمابر!الإ+؟كالإ++ا!أ؟،نلأأ؟!؟6اني!1-

.(2:11)تكوين"الحويلةأرضبجميعالمحيطوهو

الثانيافنواسم:برأنلأ!؟،بر،لإ+أ؟+؟8+ا*1،+أ!يمنيماإ،؟ر؟6إني!11-

.(2:13)تكوين"كوشأرضبجميعالمحيطوهوجيحون

الثالثالنهروأسم6:لإنلأابرا؟ببئ+7؟+.ير+أ*؟؟ير،؟؟نلأبر،ني،6؟ر؟ااني!11-

.(2:41)تكوينأشور"شرقىالجاريوهو،حداقل

نأالمرأةفرأتيربلإ،إ،!:+أ!؟!إ+بر،)3ير!م!ير؟با،Diuبر،؟لإنيما+إ؟؟*"-

6(.3:)تكوين"للعيونبهجةوأنهاللايهلجيدةالشجرة

)؟،*(:الضميرأستخدام-

حثفاالتيالمرأةإ*.يريا:1؟با!ابخا،ر؟إ+؟أ*ل!يير؟،إ؟!+6!نجيما11؟لإيخلأ+-

.(321:)تكوين"فأكلتالشجرةمنأعطتنيهىمعي

.61146"لا7ا+ولأث!3ول05،):.لاول211،6لا77:363ا،لأ(1)

سفرفياليهويالمصدرقصصعبرالأ()6الضميرباستهخدامالمعويالتوكيدمنالنمطهذاورد)2(

32/23:/81/213:1،:4:4،0،21،2/269:18/01)تكوين:التاليةالمواضعفيالكوين

:3811،12/:93/31 4 : 5 0 / 17 : 4 4 / yv: ty).

فيالتكوينسفرفياليهويالمصدرقصصعبر)؟إلأ(الضميرباشخدامالمعنويالتوكيدمنالخمطهذاورد

:3822/:22:7/201:12/12:41،18،91/91/:312،0/24:)تكوين:التالةالمواضع

02،47 : 2 6 2/ 1 0 2 5 / Y3232/:37/مرتين9،مرتين : 4 3 2/ 1 :.)Ar
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اللغوي!والس!اتالدينيه9التالميخي!ال!ضامينفيدراس!4:التواافياليصو!ال!صدا

اسمآدمودعا؟،:بريالإ!؟ا،؟+؟أ*؟،؟إ+الإني+أني!؟الإ؟!إ،يرا؟*11-

.(352:)تكوينااحىكلأملأنهاحواءامرأته

اللفظى:التوكيد(2)

ومنمعناها".توكيدبغرضالجملةأوالكلمةاتكرار1:اللفظيبالتوكيديُقصد

التوكيد:هذاأنماط

اللفظ:تكرار-

اشتقاقيتمبأنوذلكالتأكيد)1(.بغرضاللفظبتكراريأقيأنالتكرارفيالأصل

اللفظإلممايضافثممفردالاورلاللفظيأتيأنأو،والعكسالثانيمنالأولاللفظ

)2(.الجمعصورةفيالثاني

ذلك)3(:أمثلةومن

منلحمول؟يئ؟،:6"؟يئ23(/2:)تكوين"عظاميمنعظمءيالإء،:ابلإلإ!1-

.(2:32تكوين)االحمي

)"(:الفعليسبقالمطلقالمصدر

.(2:61تكوين)أكلاً"تأكملالجنةشجرجميعمن3ْ!ل.*يرلإفىْ،؟برابلإي!3ولبرْا-

وتحقيقتقديم،القرانإعجازوبيانوالنثرالشعرصناعةفيالتحبهيرتحرير:المصريالإصبعأبىابن)1(

،ام59i،القاهرة،الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس،الأوقافوزارةشرف،محمدحفنيالدكتور

37-376.صه

.1174لاث!76اول6أث!ءفى:لا،05لأ.ول(2)

فيالتكوينسفرفي،اليهويالقصصمادةعبر،مختلفةباْشكالاللفظبتكرارالتوكيدمنالنمطهذاورد)3(

،912:1،3/،مراتثلاث2511:3/:25:7،2/8:81/29/:4)تكوين:التاليةالمواضع

17/52:12،23،9/227 ، 5 0 27 2/ 2 ، 2 0 ، 18 to : 7r360:362/،مرتين92،مرتين/

:33/11'93011،0/234:61،،334/374:0،31/394:91،61،42،5/2050)o.

.؟5-4115لا:1136،1.،،،11لأ:لأ76االم7+الأكملا؟:05لا.ول(4)
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اليصوجمالل!حعد!اللغوي!الس!ات:الخا!سالبالها

أ-ءأ+إيخبر!م7!د!ا؟،أ!،ثتا!برإ!ميا+.*53*أ؟للأDiv؟لإ+؟اابخبرب!ي!11-

موتاًمنهاتأكليوملأنكمنهاتأكلفلاوالشرالخيرمعرفةشجرةوأسا؟!أ!:

()1(.2:17)تكوين"تموت

بينماالتوكيد.أنماطفي،قصصهخلال،التنويعإلممااليهويالمصدريميلماودائماَ

التوكيدأنماط،الأولىالخلققصةفي،المثالسبيلعلى،الكهنوتيالمصدرعلىتغلب

.المعنويدوناللفظي

له،المقابلالكهنوتيوالنص،الخلقعناليهويللنصاللغويةالبنيةوبمقارنة

المتعاقبة،الفعليةالجملبينالترابطيةالعلاقاتمننوعاَأوجداليهويالنصأنَنجد

فيالدرجةنفسعلىنجدهلاالذيالأمر،عليهوالتأكيدالحدثاستحضارعلىعملت

القصتين:فيالإنسانخلقموقفذلكعلىمثالاَولنأخذ،الكهنوتيالنص

الكهنوتية:القصةففى

منوالعشرينالسابعةالفقرةهىواحدةفقرةفيالإنسانخلقمشهدجاء

ةوللأالأصحا!ا

+؟إبر-اا6د؟أ*.+6*فى،!5؟ا!!!الإثبأء!اثتد+!+!+!j،5!ه!6*،+111

وأنثىذكراً،خلقهاللهصورةعل،صورتهعلىالإنساناللهفخلق*ْ؟!:؟؟*

)؟؟*(واحدةفعليةصيغةالمشهدهذافيالكهنوتيالمصدراستخدمحيث".خلقهم

التي،الثلاثالجملوجاءت)؟؟*(.والماضي)،؟؟*(المستقبلصورتبر:على

.المضمونحيثمنمكررةتكونتكادفعليةجملاً،الإنسانخلقمشهدعليهااشتمل

هى:افتراضيةواحدةجملةفيالإنسانلخلقالسابقالمشهدجهذانأتيأنفيمكننا

صورتهعلىالإنساناللهوخلق:إيرا؟+اأ6؟يرثتلإيرءأ؟الإ؟!لإ+؟،!؟يميمإ،+؟كم11

التكوينسفرفياليهويالمصدرقصصعبر،الفعلالمطلقالمصدريسبقبأنالتوكيدمنالمطهذاورد(1)

/42:5/26:11،8Y/مرتين34،61/61:01/18:01/22:17:)تكوين:التاليةالمواضعفي

28(.،9/244:5051،مرتين37،:37/3343:/3213:/3061؟27:0/3

313http://kotob.has.it



اللفوي!والس!اتوالديني!ايخيصالتاال!ضامينفيدااسكلالتو"4:فياليصو؟ال!صدا

الصيغفيأواستخدمها،التيالجملفيالكهنوتيالمصدرينوعلم!وبالتالي".وأنثىذكرأ

الأمر،الحيويةمنتماماَيخلوجامدأالمشهدفجاءالمشهد.هذاعنبهاعبرالتىِالفعلية

الخلق.حدثاستحضارالصعبمنيجعلالذي

:فقرةمنأكثرفيالإنسانخلقمشهدجاءفقد:اليهويةالقصةفيأمَّا

إ"فى+؟!؟2+فيالا؟6؟لإ؟!!+ك!5؟ا،!،+إ+6إ،،ير11:آدمخلقمشهد-%

منتراباَاَدمالإلهالربوجبل:؟،نريرإ؟فلأ؟لإ؟!إ،؟،؟،،!إنيول+ثتلإد،1

7(.:2)تكوين"حيةنفساَآدمفصنار،حياةنسمةأنفهفيونفخ،الأرض

حواء:خلقمشهديأقيثم!

؟نيما؟+؟،+3.،أ!ا؟يخلأ!م،!أيvابخا؟ثت؟ا!م+!اير!انيءأ+؟لإ؟!إ،يرا؟*11

ن!أ،،11!؟ل!؟يلإ!ا+!م؟؟!ل!،5؟!+ا!+ا،؟،نت01إ+أإثب6؟يى*د!م5*!6ابخا!م

!الال!6!لا.!،5؟!+!+،؟ا،01+!؟؟!6للأ؟،؟إ.116،ياللأ.يد!م+ث!!+برا،أ

؟بلإ!؟uric!؟ل!؟6!بر*،!!؟؟ل!؟!؟ا؟!،!+يخلأيرل!!؟؟ل!أ!بر+7ير6نجيماجميم

فدعا:؟؟*+++!إيراءلإ،فلأ،ثت+فلألإ؟*)بم+.؟يرللأ؟،ءفى6ا؟لمالاء،!عولب!لإ!

معيناَيجدفلملنفسهوأفَا،البريةحيواناتوجميعالسماءوطيورالبهائمجميعبأسماءاَدم

مكانهاوملأأضلاعهمنواحدةفأخذ،فنامآدمعلىسباتأَالإلهالربفأوقع.نظيره

:آدمفقأل.اَدمإلىوأحضرهاامرلأاَدممنأخذهاالتيالضلعالإلهالربوبنىلحماَ.

11أخذتامر؟منلأنهاامرأةتُدعىهذه.لحميمنولحمعظاميمنعظمالاَنهذه

أربعفيجاءاليهويةالخلققصةفيالإنسانخلقمشهدأنَّأى23(.هـ2-2:)تكوين

بينما،فعليةصيغةعشرةخمسأشهدهذافياليهويالمصدرواستخدم.فقرات

ءلإ*...إ"+ا؟*...إ،؟"...إ،فى+...6...إ،،لإ11:الترتيبعلىوهىوالمستقبلالماضي

6...ا،.*!م7+..01،؟!+...!ا1،؟ا...1،؟إ.16000،يم+.00ا،،نيأ.00أ،ثت!ا...

لإء"11.ول!صد!لإ!؟فىلإ!11؟*+اسميةجملةوجودإلىبالإضالمحة!إ+ا؟+ا"...،بم؟*.

المصدر!أمنهأكثرالمشهد،هذاتصويرفياليهويالمصدرفيالتنوعكانوبالتالي

اليهويالمصدرأنَاليهوية،صورتهفيللمشهداللغويةالبنيةخلالفنلاحظ.الكهنوتي
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الي!و؟لل!حمدااللغويصالس!ات:الخا!سالباب

،الأحداثفيالسريعالتتابعنلحظكما،الماضيصيغةإلىالمستقبلصيغةمنينتقل

أضفى.للحدثملموسةصورةرسمتالتي،المتعاقبةالفعليةالجملأسعفتهالذي

تفاعلاًاليهويالمصدرفيالإنسانخلقمشهدفيالأفعالياوالتنوعالتخابعهذا

بلقرب،عنالخلقمشهديراقبأنهلوكماالقارئتجعلاليهوي،النصفيوحركة

.الربلهخلقممايناسبهمايجدلمعندمالاَدمالنفسيةبالحالةنشعرويجعلنا

متنوعة:أسلوبيةظواهر:ثانياً

:الجناس(1)

،الجناسأنواعأبلغومن.المعنىفيوالاختلافاللفظ!االتشابهبالجناسونعني

الجناسويُعد(.ا)امعنىوالاختلافلفظاَ،المطلقالتشابه11يعنيالذيالتامالجناس

فيالجناسلظاهرةأمثلةيليوفيمااليهوي)2(.للمصدرالمميزةاللغويةالسماتمن

:اليهويالمصدرقصص

أمثلةومن.r(ا)امعنىمختلفتينلفظاًمتفقتينبكلمتينيُؤتى"أنوهو؟التامالجناس*

اليهوي:المصدرفيذلك

فاللفظةأ(،3:تكوينا!:6و)دا25(2:تكوين16ء،!:)يرلفظتىبينالجناس-

عريانينكاناأخهماوكيف،الخلقعمليةاستكمالىبعد6ءوحواَدملتصفجاءتالأولى

تماماًلذلكمخالفةبدلالةجاءتفقدالثانيةاللفظةأمَّا.البعضبعضهمامنيخجلاولم

الحية.وصفعندوالخداعوالمكرالحيلةعنلتعبر

وإلىترابمنلأنك!فلأا+:ل!؟6إلإ!لإ!ل+.لإ؟6"بر،6(')لالفظتىبينالجناس-

9'1)تكوينتعود"تراب : Y.)في،الإنسانعنكنايةالأولى)د!؟6(لفظةتأتىحيث

،والأسلوبالمنهجخلالمنالكريمالقراَنفيالزمنمفهوم:عميلاباموسىبنمحمد(1)

.5002URL: http:// www. arabicstylistics-.t4.uj com), Cited inJanuary)

Word()4:الجناسعلىالبعضويطلؤ(2) Playانظر:Barry.W Holtz:37p

.7.ص:المثعالبيمنصورلأبيالفصاحةروضة)3(
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اللغوي!الس!ات9والديني!التاايخيكلال!ضاط!فيدااس!:التو"ةفيالي!ويال!صدلم

سبيلعلىهناجاءتقدأنهاوربما،الأرضترابمنالإنسانخلقأصلإلىإشمارة

سيدفنالتيالأرضعنكنايةفإنهاالثانيةالإ؟6(أفَا.خلقهبأصلالإنسانتذكير

الكلمتانتكودنأنوهو"التماثلاجناس1الجناسهذاعلىويُطلق.إنسالنكلفيها

)1(.فعلينأواسمين

:؟،بر!ا؟!؟،؟+أ*يب،بر؟إ+لإفلأ+أ!ني؟لإ؟!؟*إ،يرااا)؟،!لفظتىبين-

؟ا-إبا!+11و)؟،(:2(30:)تكوين"حىكلأملأنهاحواءامرأتهاسمدمود

يدهيمدلعلهوألاَن،دلأ،!:ا!،إلم!ير،+ا؟،،!1ءبلإلا!!!اء+أ،6،نيير+

فاللفظة22(.3؟)تكوينالأبد"إلىويحياويأكلأيضَاالحياةشجرةمنويأخذ

(.يعيش)يحيا/الحياةعلىللدلالةفتأتيالثانيةاللفظةأمَّا،الإنسانعلىكنايةالأولمما

والأخرىاسماًالكلمتينإحدىتكونأنوهوالتغاير"اجناس1الجناسهذاويسمى

فعلاًإ2(.

فى.إ+11؟،ي!رأ؟!+أبخل!ا+!!؟6لإني+أ!م+يرا،1إ،؟ل!11)ي!رألأ(لفظتىبين

وولدتفحبلتامرأتهقاي!وعرف6:!رأ؟رأ!يرنييمدلإ،6ني!إ،يرا؟*Tللإ،

17(.4:)تكوينحنوك"ابنهكاسمالمدينةاسمفدعامدينةيبنيوكانحنوك،

مدينة.!سمفهوالثانىاللفظأما)حنوك(علماسمالأولافاللفظ

وأبعضهاأوالحروففيالكلمتيناتفاق11:بهيُقصد:التأمغيرأوالناقصلجناس

:اليهويالمصدرفيأمثلتهومنا)3(.االحروفبعضحركاتفيالاختلاف

تْم:+!؟!م؟اإ،فىديا!+7+؟نيn؟،؟ل!ا!مإي!!ا+إلإ+11:(+ا؟!؟يير...+لإا

6(.:2)تكوين"الأرضوجهكلويسقيالأرضمنيطلعضبابكان

.ْا.هص:المصريالإصجعأبىإبن(1)

.401ص:المصريالإصبعإْبىأبن)2(

73.ص:الثعاليمنصورلأوالفصاحةروضة)3(
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اليصوطلل!صدااللغوي!الس!ات:الخا!دسالباب

هاتينبينالعلاقةاعتبأريمكنوقد7(.2:)تكوين؟!؟!+(:)؟لإ؟!...-

الثانياللفظيمثلهالذي،بالكل،الأولاللفظيمثلهالذيالجزء،علاقةالكلمتين

+!!5؟ا،!،+إ+6إ،،لإ11الأرصْ:هذهمنالإنسالىْخلقأصلإلىرجوعأ

11.الأرضمنتراباَاَدمالإلهالربوجبل؟!؟!م+:!ماد!؟6؟لإ؟!

؟لإ؟!!+!نيإ،بيما!!بربرإ؟!؟ب!؟ا)51؟ا،!!يمإ+،+اإ،!ال!11:!(ني...)،بيما!-

جبله"الذيآدمهنالنووضعشرقاً،عدنفيجنةالإلهالربوغرس6:،لإ6!!نجيما

8(.2:)تكوين

+بالإفىإ؟ا؟76إلافى+أ؟؟+لإ؟؟+؟ا6!برلإلإيخلأ+؟اا!،اص:+(؟جتل!...)؟؟؟+ا-

أولاداً"تلدينبالوجعحملكأتعابأكثرتكثيراً:للمرأةوقال؟إ،!:بخدير؟،

16(.3:)تكوين

أ+*!ير2،16ك!+ا؟!ا+6ا+؟الإنلأ!أث!أ+ك!+،+ل!أ+!6!11إ،؟،(:7)2،1...-

وقالت:،قايينوولدتفحبلتامرأتهحواءاَدموعزف،+إ+ا:ك!+لإ،نلاإ،؟،7

مانمطتحتأيضاَالمثالهذاويدخل(.ا:4)تكوين"الربعندمنرجلاًاقتنيت

ا)1(.التغايرااجناس1بيُعرف

iiiر)- ?...)r:(كالإ6كبمإ،7فىا!م+يم6كم+؟إ،يايا!م!+،أ؟،*ني!6بننا؟ا6:11ر

وجهكومنالأرضوجهعناليومطردتنيقدإنك؟لإ؟1:إر+إلأ!؟،،؟،

يرا،أإ،لإ*611:و)وأ14(4:)تكوين"الأرضفيوهارباَتائهأوأكونأختفي

وسكنالربلدنمنقايينفحْرجلإ؟أ:برا؟ء+)i7؟!؟ياإ،نجيمافىإ+ا،+اءبرفىإ،

وهومكانواسمفعلبينهناوالجناس(.4:16)تكوينعدن"شرقىنودأرضفي

ا)2(.التغايراب"جناسيُعرفمانمظتحتأيضاَيدخلما

أمين،شيخبكريالدكتورودراسةتحقيقالإعجاز،درايةفيالإيجازنهاية:الرازيالدينفخرالإمام)1(

.28هص،بخان،بيروت،للملايينالعلمدار،5891،ولىلأاالطبعة

.28هص:الابقالمرجع2()
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اللغوبوالس!اتوالدينيهيخي!التالىال!ضا!ينفيدلىاس!:التوااةفيال!وطال!صدا

:الطباق(2)

فيالطباقأمثلةومنا)1(.واحداكلامفيوضدهالشىءبينالجمع11:الطباقيعني

:اليهويالمصدرقصص

111؟..أ+.دا)- ير!بر؟!+إ+!م+1بلإ5بر+؟!؟!ميبرا!5؟،!!+إ++(r،لإ!م:

الربوأنبتإ؟ل!:Diu؟ا؟لا+إللإ،اإ؟ا7؟+أ؟؟،،!1إبلإيا!بر!؟ياأ+!لا

وسطفيالحياةوشجرة.للأكلوجيدةللنظرشهيةشجرةكلالأرضمنالإله

9(.:2)تكوينوالشر"الخيرمعرفةوشجرةالجنة

أ!ني؟ل!+++ا!أ!مل!+أ!!؟،1+!،نلأل!+؟ل!،برايلإ!ا-ا1:(+ا7+...فى؟ي!،)-

جسداًويكونانبامرأتهويلتصقوأمهأباهالرجليتركلذلك*؟+:6ير؟يئ!؟ا،1

.(2:42)تكوينواحداًاا

لا6؟؟أ؟،71؟لا؟،1يرا+نيماب+ا،1يرأ7؟،إ+،ني!،++إل!11:+(ل!يرا...نلأ6.*)-

وب!المرأةوبينبينكعداوةوإصْعلابر،د:ا!ن!أ؟إ!!!+ف!6.،ن!أ؟7أ*+ا

.(351:)تكوين"عقبهتسحقينوأنترأسكيسحقهوونسلهانسلك

11؟،ني...)،إ؟نلأ- : ) p؟؟،!:؟اثتلإ+با؟أيرلاأولبر،؟!إ،نلأبرا؟لإ؟!لإ+إ،لا؟نلأ

.342c:)تكوين"الكروبيمعدنجنةشرقىوأقامالإنسانفطرد

مئل:وجملجملبينالطباقعلىنماذجوثمة

16(...2:)تكوينأكلاَ"تأكلالجنةشجرجميعمن!ْ*ير،:3ْ!الإاب!1؟إ،اءفىا-

فلاوالشرالخيرمعر!ةشجرةوأمأا:?إ+*؟،5*ا؟ل!Diuبا+7؟ااءلإ،11

.(2:17)تكوينمنهأ"تأكل

وعلققرأه،البلاغةأسراركتاب:الخويالجرجافيمحمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبدبكرأبيالإمام(1)

.2.ص،بجدةالمدنيوداربالقاهرةالمدنيمطبعة،1991الأولمما،الطبهعةثاكر،محمدمحمودعل!

813http://kotob.has.it



الي!وجمالل!صدلماللغوي!الس!ات:الخا!دسالباب

4ْ)تكوين"وقربانههابيلإلىالربفنظرءإ؟+أ:الإ،؟؟،لإ!اإ+،+اإ،نجبمال!11-

ينظر"لموقربانهقايينإلمماولكننيدلأ+ا:7*ولإ؟+أ!!يايرا،1إلإ،11..4(ة

.o(:4)تكوين

الظرفي:الاستخدام(3)

وظيفيانوعا:عنعبارةوهوا،لإ؟فى؟3"؟؟"ا"فلأيطأفلأبالعبريةعليهيُطلقماأو

هذاويأتيا)1(.االجملةفيالظرفخانةتشغلكلمةكلعلىينطبقالكلامأنواعمن

117!؟أصفاتبمثابةأفعالاستخدامطريقعنالقديمالعهدعبريةفيالاستخدام

؟؟6/:الأفعالهذهومن)2(.الجملةفيالأساسيالفعلعنهيعبرالذيللنشاط6116+لأ

طريقعنالجملةفيالأسأسيوالفعلالأفعالهذهبينالربطويتم؟3.؟؟6/أ؟"6/6

.اليهويالمصدربهايتميزالتيالسما-تمنالأفعالهذهاستخدامويعد)3(.العطفواو

:اليهويالمصدرقصصفيالأفعالهذهاستخدامعلىأمثلةيليوفيما

ء؟6:الفعلاستخدام-

ومع()1(.استحثحث//استعجل)أسرع/الفعللهذاالمعجميةالدلالاتمن

اليهوي،المصدرقضصسياقفيجميعها،جاءتأنهاإلاَّ،الفعللهذالفعليةالصيغتنوع

فيالفعلهذأجاءوقد.الجملةفيالأساسيالفعلأداءعلىوالحثالتحفيزعنلتعبر

:42تكوين)؟؟؟6:إسحاقتزولجقصةفيرفقةمعالأولى:مرتينالمستقبلصيغة

وجاءا(.ا44:تكوين)!!بم؟16:يوسفإخوةمعوالثانية46(،18،25،

.(4:13هتكوين)يبم؟؟؟ه.:(يوسف)إخوةالمخاطبينمعالماضيصيغةعلىأيضًا

22(.:91تكوين)!بم؟6:لوطمعالأمرصيغةعلىجاءكما

.2ص:السلامعبدد.سعيد(1)

41.الأالأ،66ء7اال!3ح05،؟:.لاالم2()

.4211لالهـأ!:)3(

766،063-7االأ"+77،در61أءلافى+ء66167761ول2316،ح6،636باأ6!م؟أأ:اللأللاث!؟أ566لإفى(4)

.Sax"J،91!لم،أللأ؟!ه،116ء،دلأ

931http://kotob.has.it



اللغوي!والس!اتوالديني!ايخيضالتاال!ضامي!فيد"س!4:القواافيالي!وطال!صدا

+أ؟،لا:الفعلا!شخدام-

هذاوردوقداستمر()1(./تابع/أضاف)زاد/الفعللهذاالمعجميةالدلالاتمن

تامارومع(212،:4)تكوينوالأرضحواءمع)+.؟6(المستقبلصيغفيالفعل

فيوإبراهيم15(8:)تكوينالطوفانروايةفينوحمع؟6(و)"ْ(ه38:)تكوين

؟6(والاْ(ا:2ه)تكوينقطورةمنزواجهوفي92(:18)تكوينلسدومشفاعته

2(.81:)تكوينمرتينيهوهمع

6:؟يرالفعلاستخدام-

تنوعتوقد()2(.انتقلسافر/سار/)ذهب/الفعللهذاالمعجميةالدلالاتمن

المصدرقصصسياقفيجميعها،لتعبر،الفعلهذاعليهاوردالتيالفعليةالصيغ

علىوردفقد:الجملةفيالأساسيالفعللأداءوالحثالتحفيزعلىكذلكاليهوي،

يعقوبمع6و؟الإ22(2:)تكوينهرفقةمع)؟؟6(المستقبلصِغة

منوذلأن)هيا(تعنيالسابقةالفعليةالصيغةفيالهاءأنَّويبدو28(.:4ه)تكوين

13وإ32(:91)تكوينلوطبناتمع6!الأمر)؟يرصورةوعلى.النصسيأقخلال

المطلقالمصدرصيغةعلىالفعلهذاجاءوقد27(.370،2:)تكوينيوسفإخوةمع

.(21:9)تكوينإبراهيممعأ(أ)؟ثا

؟1:الفعلاستخدام-

هذاوردوقد()3(.تعجلمسرعاَ/)ركضالفعللهذاالمعجميةالدلالاتمن

رفقةمعو؟316(42:17)تكوينإبراهيمخادممع316()إالمستقبلصيغةعلىالفعل

.(2:02،28بر)تكوين

.11372لأ:ألهـأا.طأأفىلا!6+ث!فى(1)

.أز2االا:هل!(2)

كا.6واالا:لهـأ!3()
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الي!وجمالل!صرااللغوقيالس!ات:الخاملسالباب

:لالتفاتا(4)

إلىالغاذبأوالمخاطبأوالمتكلمحالةمنبالكلامالانتقالبالالتفأتيُقصد

السأمعإصغاح!"تطريةالعربالنحاةيحددكماالالتفاتمنوالمقصود)1(.أخرىحالة

سمعهعلىالواحدبدوامْالأسلوبوالضجرالمللعنخاطرهوصيانة،نشاطهوتجديد

سمةتكونتكادأنهابىعْماليهوي،-الئصجمالياتمنالسمة5هدْوتعدا)2(.اوفكره

يجعلليفوياللنصاللغويةالبنية!االتتابعسرعةأنَإلاَّ،القديمالعهدعبريةفيعامة

ضميراستغمالأنلمحئجد.أفيخرىالمصادرعنالمصدرهدْا!برورْاَأكثرالسمة5هدْ

عدنوجنةالخلق3-روايةمنالأولىالفقزاتفي،اليهويالمصدرلدىالسائدهوالغائب

!بدْلكبعدكلامهاليهويالمضدريمْوعثم.المئالط،سبيلعاط15(5-)الفقرات

سفر-منالثانيا.لأصمخاحمنا-(7ا-)6الفقرات!بوردمثلما،والغائبالمخاطب

التكوين:

أ!مبا\يا!.كلإ3.يالإ؟)ا1بلإيبرفي.ياير*ول.6؟ا؟؟!لا،!5؟!!،+إ+إ،لإا3

61؟؟د!+ Diu!شجرجميعمنقائلاَ:اَدنمله2الإالربو%وصىأ:إولول+*ير،5*د

بالمغائبالكلامفيبدأْمنها".تأكلفلاوالشرالخيرمعرلمحةشجرةوأماأكلاَ.تأكلالجنة

المصدرفيالخلقروايةفيبوضوحنجدهاالسمةوهذهالمذكر.بالمخاطبينتهيثم

المصدرإلىتنتميالتنيالأولىالخلقروأيةفي-موجودةغيرتكونتكادحينفي،اليهوي

الكهنوتي.

محمد؟ا2صه:الثعالبيمنصورلأبيالفضاحةروضة287-288؟ص:الرأزيالدينفخر)1(الإمام

34،ص،0002،دمثقالأسد،مكتبة،الحربالكتهاباتحادمنشوراتمن،النصادوات:تحرلثي

4002http:// www. awu- dam. com), Cited in November)ط!لأ:

.21هص:الثعالبيمنصورلاْبيالفصاحة21(روضة
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)الخائمه(

التوراةمصادربيناليهويالمصدرأهميةمدىالدراسةهذهخلالمناتضح

جوهرعنمادتهخلاليعبراليهويفالمصدر.والديمْيالقوميالمستويينعلىسيمالا

رؤيةحسبالعهدجماعة،إسرائيلبننيجماعةاختيارعلىالقأئمالقوميالدينيالفكر

فيالدخولمهمةلتحملالإنسانيالمجتمعجماعأتبقيةدوناليهوي،المصدركُتَّاب

أهميليوفي!ا.البشريةعلىالإلهيالرضاوجلبالإلهمعالمطلقةالإيجابيةالعلاقة

ابدراسة:هذهبهأخرجتالتيالنتائج

اليهوى:المصدرمادةحولأولاً:

والتهذيبالتنقيحعملياتمنبالعديدمرتاليهويالمصدرمادةأنَّالواضحمن

شفهيةمادةعنعبارةالبدايةيافكانت.اليهوديةإلدينيةالكتاباتباقيمثلذلكفيمثلها

لبنيالسياسيالتدهورمرحلة.و!تدوشها.تمَّ.حتىقرولىْمدىعلىالأجيالتناقلتها

عملياتفياليهويالمصدركُتَابقام،وسليمانداودمملكةانهياربعدسيمالا،إسرائيل

.اليهويالمصدرمادةعلىالسياسدالقوميالطابعبإضفاءوالتعديلالتحريرمنمستمرة

الأسفارخهايةمعالمادةهذهتنتهيوهل،اليهويالمصدرمادةحولالنقادآراءعرضناوقد

مادةبانتهاءالقائلالرأىعلىوافقناوقد.ذلكمنأبعدهوماإلىتمتدأنهاأم،الخمسة

البدايةكبيرحدإلىيوضح.والذيالقضاةسفرمنالأولالأصحاحعنداليهويالمصدر

،كنعانأرضاليهويْفيالمصدركُتَّابرؤيةحسبالعهد،لجماعةالفعليللتواجدالحقيقية

إسرائيل.بنيآباءمعيهوهقطعهالذيالعهدمراحلاَخروتحقيق

:الأخرىالمصادرفىاليهوىالمصدرتأثيرثانيأ:

يتعلقماسيمالاالمصادر،باقيفياليهويالمصدرتأثيرمدئالدراسةأوضحت

المصادرأنَّفوجدنا.وقوميتهالعهدوخصوصيةالإلهصورةحيثمنالدينيةبرؤيته
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اللغوي!والس!اتوالديني!التا!يخي!ال!ضامي!فيدلىاسص:التوااةفيالي!وجماال!صدا

:التجسيديالمصطلحإطارفيالإلهعنالتعبيرعنداليهويبالمصدرتأثرتالأخرى

وكذلك.التوراةفيقصصهمنالعديدفيالرؤيةبهذهتأثرقدالكهنوتيالمصدرفوجدنا

بكثيروأبسطأنقىتُعدوالتيالإلهإلىالساميةنظرتهمنالرغمعلىالإلوهيميالمصدر

خلالمناتضحالخصوصهذافياليهويالتأثيرأنَّإلاَّاليهوي،المصدرفيمنها

مسموعبصوتويتكلميغضبالإلوهيميالمصدرفيقالإلهأوردناها.التيالأمثلة

منتعدالصفاتهذهوكلبها.يسمعأذنولهالاجتماعخيمةفيموسىإلمماوينزل

فياليهويالتأثيركذلكالدراسةأوضحتكمااليهوي.للمصدرالأساسيةالسمات

التثنوي.المصدرمادةعلىالإطارهذا

فيقصصهخلال!مناليهويالمصدرنجحفقدوخصوصيتهبالعهديتعلقماأقَا

فقد.قصصهإطارفيأدبياَتناولاَإرسإئهعلىيعملالذيالقوميالمضمونتناولط

يجسدونجعلهمبلوحسبأدبيعملإطارفيكشخصياتليسالاَباءاستخدم

بكثيرأقلفإنهاالأخرىالمصادرفيالرؤيةهذهوجدتوإن.قوميةوغاياتمضامين

فياليهويةصيغتهافيللوعودالقوميالمضمونانعكسوقد.اليهويبالمصدرمقارنة

عظيمةأمةًسيصبحإبراهيمأنَعلىبالتأكيدتتعلقالتيتلكسيمالا،الكهنوتيةالوعود

قصةنعتبرأنفيمكنالإلوهييالمصدرمستوىوعل.الأرضأممجميعفيهاتتبارك

مناليهويالقوميللمضمونواضحاَانعكاساً(-4ا:46)تكفيالواردةيعقوببركة

الأخرىالمصادربينماأنهإلىوتوصلنا.إسرائيلبنيوآباءيهوهبينالدائمالربطحيث

لشخصياتالشخصيالإظارعنالتعبيرتتعدلمالقوميالوعيمنأبسطمرحلةتمثل

القوميالوعيمنوأنضجوأبرزأقوىمرحلةإلىيتجهاليهويالمصدرنجدالعهد

ومثالكنموذجالشخصيالحدثاليهويالمصدرفسرلقدبأسرها.لجماعةوالسياسى

بالوعيصلةلهماكلإناقوليمكنلذلك؟إسرائيلبنيجماعةفيتتمثلعرقيةلجماعة

الأخرىالمصادرفيمظاهرهبعضوجدتوإناليهويالمصدرإلىيعودالجماعيالقومي

واضحمتماسكإطارفيتدورلليهويالمصدرفيالقوميةالرؤيةفهذه.كمنهبتأثيرفذلك

الذيللتاريخاليهويةالرؤلةفيأساسأجعلهامماسفر-التكوينفيقصصهبدايةمنذ
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الخاتمه

قوميأخاصاًتاريخاًبالتدريجيجعلهأنالقوميفكرهمنانطلاقاَاليهويالمصدراستطاع

وسائلالأخرىالأمممنعداهممنوأصبحوجمأعته،الإلهبينسوىيتحركلا

.اليهوىالمصدركئابرؤيةحسبالعهدلجماعةالإلهيالفعلقوةلتوضيح

:الأخرىبالمصادراليهوىالمصدرتأثر:ثالثأ

جديدةتفسيريةصياغةلتعرضعرضناهاكمااليهويالمصدررواياتجاءت

الإسرائيليالإيمانلبشكلتالتيالأساسيةالأفكارعلىالخروجدونوأحداثهللماضي

لاهوتيفلكفيتدوراليهويالمصدرمادةالأمرهذاجعلوالاختيار.العهدحيثمن

اليهويالمصدرمادةفكانتمحدوداَ.تأثراًالأخرىبالمصادرتأثرهاجعلمتماسكوأدبي

القوميالفكرحيثمنسيمالا،الأخرىالمصادرمادةغليهقامتالذيالأساسبمثابة

والأزمةوالاختياروالعهدبالآباءيُعرفمافِتاريخوالاختيار.العهدمفاهيموعنصرية

كتابتهاعندالأخرىالمصادرفيوأثرتونماهاغذَّاهااليهويبالمصدرخاصةأموركلها

بالمصادراليهويالمصدرتأثّرفإنَّوبالتالي.اليهويالمصدرفيوردلماتفسيرهاإعادةأو

فقط.الشكلحيثمنتأثراًكولْهيتعدلممحدوداَتأثراَكانالاْخرى

اليهوي:للمصدرالأسطوريالفكررابعاَ:

بعضعلىالقصصيةمادتهفياعتمدقداليهويالمصدرأنَالدراسةأوضحت

معالرالمحدينبلادسيمالا،القديمالأدنى7الشرقمجتمعأتسادتالتيالقديمةالأفكار

المصدرولكن.الدينيالقوميوغرضهيتلاءمبماعليهاالتعديلاتبعضإدخال!

هناكإنَّبلالفلكلوريةالمادةلهذهالأصليالطابعإخفاءفييفلحلمذلكرغماليهوي

التكوين،سفرمنالأولمماالأصحاحاتفياليهويالمصدرقصصمنكاملةأجزاءَ

أنصاففكرةحولتدوروالتيا-4(6:)تكوينالناسوبناتادنّهأبناءقصةمثل:

،السومريالزقوراتمبنىإلىتشيروالتي-9(أ:اأ)تكوينبابلبرجوقصةالاَلهة

التيالأسطورةوتعد.الأسطورةمنتحملمماأكثرالتاريخيةالحقيقةمنتحمللا

يهوهعلفبتركيزه.اليهويالمصدركتبماأهميهوهحولاليهويالمصدرنسجها
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اللغوي!والس!اتالديني!9ايخيكلالتاال!ضا!ال!فيدايس!:التولماةفياليصوجماال!صدلم

تختلفجديدةمعطياتذاتأسطورةيهوهمنجعلوأحداثهللتاريخأسالصيكمحور

والتاريخالإنساناستخدامحيثمنالقديمالأدنىالشرؤامجتمعفيالاَلهةأساطيرعن

مقارنةليهوهوأوضحأكثرفاعليةأظهرمماوحدهاالطبيعةمظاهرمنبدلاًالإنساني

فيسيمالااليهوي،المصدرقصصوباستعراض.القديمالأدنىالشرقآلهةمنبغيره

يتضحالرافدينبلادأدبمنبنماذجومقارنتها-التكوينسفرمنالأولىصحاحاتافي

ومحاولاتالإلوهيةبمفهوميتعلقماخصوصاَالنماذجبهذهاليهويالتأثرجانب.

أيضاَوهناك.الإنسانيالإدراكإلىالإلهيالفعللتقريبالإلهأنسنةاليهويالمصدر

الإنسانيسلبهأنمنيهوهخشيةعنالحديثعندخصوصاًللإلهالسلبيةالصورةتلك

كذلكاليهويالمصدرتأثربالإلوهيةتتعلقالتيالأفكارعنوفضلاَالخلود.صفة

الحياةوشجرةوالشرالخيرمعرفةشجرة:مثل،قديمةأسطوريةصبغةذاتبأفكار

التيْكانتالعثريرةالحيةوفكرةوالزراعيالرعويالمجتمعينبيرْالقديمْوالصراع

جلجامش.روايةفيالخلودالإنسانفقدانفيسبباَ

اليهوى:المصدرفىالتاريخىالجانبخامسأ:

إبرازفيعليهااعتمدالتيالأسس!أهممناليهويالمصدرفيالتاريخيابخانبيعد

بتوظيفاليهوىِالمصدرقامكيفالإطارهذافيالدراسةأوضحتوقد.القوميفكره

التكوينسفرمنا(ا-اأالأصحاحاتفيوردتوالتيالتاريخقبلماأحداث

المبكرةصورتهفيالأنسايْىوالتاريخالأولىالبشريةقبلماتاريخربطعلىللعمل،

واحدةوحدةالتاريخجعلاليهؤي.!عكالمصدرعملفقدوبالتاليالعهد.جماعةتجمار!خ

البداياتمنذالتاريخيالحدثفيوتأثيرهيهوهالإلهوقوةحْصوصيةمنفعاليتهاتستمد:

للتاردخ.لأولىا

فيالدخولفيالإنسانيالإخفاقتبينالأحداثهذهفإنَّالدينيةالناحيةومن

بعدفيمايعدالذيالأمر،الإنسانيللتاريخالأولمماالبداياتمنذالإلهمعإيجابيةعلاقة

هذهبهجاءتمابعضقبوليمكنوتاريخياًالعهد.جماعةلاختيارقويأمبرراَ
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الخاتم

فيالحديثةالأثريةوالاكتشافاتالحفرياتتؤكدهاالتيتلكسيمالاالأصحاحات،

لهذهالأسطورىِالجانبكانوإن،القديمالأدنىالشردتىمنمختلفةمناطق

المصدرفسركيفالدراسةأوضحتكمالها.التاريحْيالجانبعلىيغلبالأصحاحات

يتعلقفيماإيجابيةجعلهافيوالدينيالتاريخيببعديهاوحصرهاالأحداثهذهاليهوي

العهدجماعةْإلىالوصولحتىالإنسايْىالفعلبرد3يتعلقفيماوسلبيةالإلهيبالفعل

العهد.تحقيقنحوإيجابياًالتاريخمسارأصبحبوجودهاوالتي

إلىالدراْسةخلصستفقدإلدرائيلبنيباَباءيُعرفيمابتاريخيتعلقماوحول

3:منهاالنتائجبعض

الشواهدمنالعديدسردخلالمنالاَباءلمجتمعائرجمويةالطبيعةعلىالتأكيد-أ

الصدركُتَّابعليهاْأصمْىالتيالطبيعة5-هدْ.دْلكعكللتدليلاليهويالمصدرمِادةفي

.كنعان.لغزورمزيةإشاراتسوىليستتقلاتهمجعلمما.القوميالطابعاليهوي

عليؤكدبعدفيماإسرائيلبنيإقامةمناطقفيسوىيحدثلمالانتقالأنَوحقيقة

.التنقلاتهذهعلىالقوميالطابعإقحام

!ممحاولة(ا2:2ْ)تكوين!الجنوبأرصْن!اعةالزبىإسحاقمحاولةاعتبار-2

الكنعايْى.الزراعيْبالمجتغ9تأثراَدْلكويُعدوالاستقرار،الإقامةإسرائيلبني

المضدر0مادةفيالاَباءجولوردمالبعضالتاريحْيةالخلفيةعلالوقوف3-

ادعاء)تمْسيرو.نورْيماريأل!احسيما.لا،الأثريةالاكتشافاتإلىاستناداَاليهوي

سارةبينحدثوما13(:12)تكوينزوجتهوليستأختهأنهاعلىلسارةإبراهيم

للأْولبكوريتهالثانيوبيعوعيسويعقوببينحدثوما16()تكوينوهاجر

تأثيرعلىيؤكدهذاكل3(.ا)تكوينولابانيعقوببينحدثوما34(:2ه)تكوين

أنَإلىذلكخلالمن-وتوصلناالاَباء.تارلخعلىالكنعانيوالمجتمعالرافدينبلادبيئة

قبلالثانيالألففترةإلىأقرباليهويالنصيصورهكماللآباءالاجتماعيالواقع

القديمة.بإسرائيليُعرفمافترةإلممامنه،لميلاد
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اللغوي!والدل!اتالديني!9التالميخيقال!ضاط!فياسلادا:التوااةفيالي!و؟ال!صدا

فياحتمالينإلىالدراسةتوصلت:بالعبرانيينالخبيرو()العبيرو/علاقةحولى-4

جماعاتمنجزءاًيكونوالمإسرائيلبنيأسباطأنَالأول،الخصوصهذا

لجماعاتالاجتماعيةالتشكيلةفيوالتنوعالتامالاختلافإلممااستنادأالخبيرو()العبيرو/

القوميالوعيذاتالمنظمةالجماعيةالصورةمعيتفبنلاالذيالأمرالخبيرو()العبيرو/

النصحسباكنعانوغزوالخروجأحداثمرحلةفيسيمالا،للعبرانيينالجماعي

ماوعصرالخبيرو()العبيرو/جماعاتظهوربينالكبيرالزمنيالحيزأنَكما.التوراتي

الواحدبالأصلقولأىيفندالعمارنةتلرسائلبينتهكماإسرائيلبنيبأسباطيُعرف

كانالاَباءمجتمعكونإمكانيةيستبعدلاإليهنميلوالذيالثانىالاحتمالأمَّالهما.

لجماعاتالانجتماعيةالتشكيلةكونتالتيالكثيرةالجماعاتضمنمنجماعة

جماعاتوسلوكالاَباءسلوكبينالكبيرالتشابهإلىاستنادأ)العبيرو/الخبيرو(

إسرائيليةتسمية)عبري(التسميةاعتباريمكنذلكعلىوبناءً)العبيرو/الخبيروإ.

ظروفظلفيولكن.والأشملالأعمالخبيرو()العبيرو/التسميةمقابلفيمتأخرة

فيوموسىيوسفعلىفقطلتقتصرالتسميةهذهاستخدامتقلصمعينةتاريخية

الدلالاتعنفضلاَدينيةقوميةدلالاتعليهاخلعمماالاَخرمعصراعاتهم

حولالدراسةمنالرابعالبابفيأوضحناكمابهاالتصقتالتيالقانونيةالاجتماعية

.اليهويالمصدرتمثريعات

اليهوى:للمصدرالدينىالمضمونسادساَ:

علاليهويوالمصدرعامبشكلالتوراةتأثرمدىالدراسةهذهخلال!لاحظنا

المصدراقتربفقدالإلوهيةمفهومحيثفمن.الكنعانيةالدينيةبالحياةخاصنحو

الإلهي:التجئَنحيثمنسيمالا،الكنعانيالمجمعفيالاَلهةعليهكانتمماكثيراًاليهوي

فياليهويالمصدرفيوردتوالتيممرابلوطاتعندلإبراهيميهوهزيارةوهاهى

الإلهيةالميثولوجيافيواضحأصدىلهانجدالتكوينسفرمنعشرالثامنالأصحاح

)دانئيلالشهيرالحكمةرجلعلىضيفاًكاأه!(3)كوثارالإلهنزلعندماالكنعانية

ولم.كريتلملكبزيارةيقومونالآلهةمنالعديدوبرفقته)إيل(الإلهنجدكما4!(اس!ول
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الخاتمه

التيالمقدسةالأماكنإلىامتدبل،فحسبالإلوهيةمفهومعلىالكنعانيالتأثيريقتصر

بهاجاؤواالتيإسرائيللبنيالاجتماعيةالتشكيلةمنفانطلاقأ.اليهويالمصدرتبناها

دخلواحتىالحروبمنطويلةسلسلةوبعدالصحراءفيقضوهاطويلةفترةبعد

دينيةبنيةأصحابكانواإنهمالقولىيمكنلاأجزائهابعضفياستقرواأوكنعانأرض

فكرإلىمنهمالقبيلةوروحفكرإلىأقرببحقكانواإنهمبل،متكاملةسياسيةأو

الاجتماعيالواقعهذاظلفيالطبيعيومن.كنعانفيالمستقرالزراعيالمجتمعوروح

حاولالتيوالتعديلاتالتحويراتورغم.أرقىهوبمنأقلهومنويتأثريأخذأن

يستطعلمأنهإلاَّالكنعانيةبالحضارةتأثرهأوجهعلىإدخالهااليهويالدينيالنصكاتب

سيمالاالأمر،هذامثلالأثريةالاكتشافاتأكدت.،وقدالكنعانيالطابعكلإخفاء

الكنعانيةالفترةإلىيعودقديممعبدبقاياعلفيهاعُثروالتي(بلاطة)تلحفريات

كما)فنيئيل(أنيبينممافينوئيل:مثل،مقدسةأماكنإلىالإشاراتبعضبهالوسطى

تبنيهوحدثماوكلالإسرائيليينمجىءقبلمقدسةكانتاليهويالنصفيوردت

المصدرفيالدينيةالمظاهرفيالكنعانيالتأثيرأوجهأهمومن.ليهوهالمكانقدسية

وهىاليهويالمصدرشخصياتبعض!الدينيالسلولنبملامحأحدفيتتمثلاليهوي

حادثةلتذكر-اليهويالقصصفي.وردتماغالباَوالتي،المقدسةالأشجارزرعفكرة

سبعبئرعندجرارملكأبيمالكمعميثاقأقطععندماإبراهيمفعلفهكذاما.

فىالاعتقادمنانطلاقاًالكنعانيةالحضارةفيجاءالأشجاروقدسية33(2:ا)تكوين

منالأخرىهىالدينيةوالشعائرالطقوستخلولم.المقدسللوحىمهبطاَكانتأنها

الديانةإلىأصولهافيتعودالمذبحعندالربباسمالدعاءففكرة:الكنعانيالتأثير

المقدسةالاَبارحفرأو3()تكويناالحجريةالنصبفكرةأنَّكما.الكنعانية

الكنعانية.للحضارةالدينيةالعاداتمنتعد26()تكوين

اليهوى:المصدرفىالتشريعىالجانبسابعاَ:

والاجتماعي،الدينيالمستويينعلالحياةلتنظيماليهويالمصدرفيالت!ثريعجاء

هذهأفرادبينأووالإلهاليهويالمصدركُتَابرؤيةحسبالعهدجماعةبينسواء
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اللغوقيالدلمحبوالس!ات9التاردخيكلال!ضايئف!دااس!:aljالتوفيالي!و؟ال!صدلى

الدراسةوتبين.الأخرىالأممأبناءمنغيرهموبينبينهمأوالبعضبعضهمالجماعة

حمورابي.قانونسيمالا،الرافدينبلادفيبالتشريعاليهويالمصدرفيالتمثريعتأثرمدى

بشكلالتوراتيالتشريععلىالرافدينيبالتأثيرالجزمإمكانيةإلمماالدراسةوتوصلت

إسرائيللبنيالبدائيالحضاريالوضعظلفيسيمالاخاص،بشكلواليهويعام،

الوضععليهكانبماومقارنتهالتشريعنزولوقتوهوكنعانأرضدخولهمقبيل

موادبعضبينالمقارنةخلالمنتبينكما.الرافدينبلادلمجتمعالمزدهرالحضاري

سردفيالشكلحيثمنالتشابهمدىحموراببونصاليهويالنصينفيالتشريع

فيالتشريعاتتقسيموكذلكفرعيةبنودفيتفصيلهثمرئيسيبندفيالتشريعات

حمورابب.نصمعحرفياَتتشابهتكادتشريعيةموادهناكإنَّبل.مجموعات

اليهوى:المصدرفىاللغوىالجانبثامناً:

القوميةالمضامينهذهكلعللتؤكداليهويالمصدرلغةجاءتالنهايةوفي

كيفاتضحاليهويللمصدرالمميزةالمصطلحاتمستوىفعلى.والتاريخيةوالدينية

وتؤكدلترسى،وجماعتهالعهدإلهعنالتعبيرعندسيمالا،المصطلحاتهذهجاءت

المثالسبيلعلىالإلهعنالتعبيرجاءمافدائماَ.التاريخوخصوصيةالقوميةفكرة

غايةتحقيقأجلمنسىءكللهايهوهوظفالتيالجماعةتلك،جماعتهبأفرادمقزناَ

الجانبهذاويبرزيؤبهدأنوأسلوبهمفرداتهخلالمناليهويالمصدرفاستطاعالعهد.

تماسكاًأكثراليهويالمصدرفيالجملةبنيةكانتكيفالدرأسةوأوضحت.القومي

سيمالا،اللغويةبنيتهخلالمناليهويالمصدرنجححيثالمصادر.منبغيرهمقارنة

عملمماالمتعاقبةالجملبينالترأبطيةالعلاقاتمننوعخلقيا،الجملةمستوىعلى

الاستخدامذلكالدراسةأوضحماكما.فيهالمتلقيوإشراكالحدثاستحضارعلى

الحركةمنروحاَأضفيمما"الظرفيالاستخدام11بيُعرفلمااليهويللمصدرالمتميز

اليهوي.المصدرأحدأثعلىوالتفاعل
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لجع(ط!اأ؟طحاط)ا

العروتربهتالمراالمصاأولا

الكريم.القراَن-

.9991،المقدسالكتابدارالجديد،والعهدالقديمالعهد،المقدسالكتاب-

والمعرلةوالمراذوبهالعرسةالمصادر

،الأولالجزء،توينبيإلىكنفوشيوسمن،يفسرصنهوكيفالتاريخ:ويدجري.جاَلبان-ا

06991،للكتأبالعامةالمصربةالهيئة،الثالثةالطبعةجاويد،توفيقالعزيز.عبدترجمة

تقديم،القرآنإعجازوبيانوالنثرالشعرصناعةفىالتحبيرتحرير:المصريالإصبعأبيابن2-

لإسلامية،اللشوونالأعلىالمجلس،الأوقافوزارة،شرفمحمدحفنيالدكتوروتحقيق

05991،هرةالقا

قرأه،البلاغةأسراركتاب:النحويالجرجانيمحمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبدبكرأبي3-الإمام

01991،بجدةالمدنيوداربالقاهرةالمدنيمطبعة،الأولىالطبعةشاكر،محمدمحمودعليهوعلق

الإسكندرية،،الجامعيةالثقافةمؤسسة،الثالثةالطبعة،التاريخفلسفةفىتصبحيمحمودأحمدد.-4

00991

c-.سوريا--الرافدين)بلادالقديمةالعربيةالشعوبتاريخمعالم:هويديمحمودأحمدد

03002،العربيةالث!قافةدار(،فلسطين

القديم،العهديصورهاكمااليهود،عندالتشريعيةوالنظمالدينيةالعقيدة:جلالمحمدد.ألفت6-

07491،القاهرة،رأفتسعيدمكتبة

،المقدسالكتابدار،المقدسالكتابوجغرافيةقاموس:وآخرونالملكعبدد.بطرس7-

07891،لقاهرةا

كلفت،خليل:ترجمةكازمورو،دونروايةحول،والحدأثةالأسطورة:ديكسون.ببول8-

08991،للثقافةالأعلىالمجلس

أبوالهاديعبدد.محمدعليهوعلقالعربيةإلممانقله،الإسلامفىالفلسفةتاريخ:بور.دى،جت9-

05791،القاهرةوالئر،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة،ومهذبةمنقحةالرابعةالطبعة،ريدة
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اللغوي!السمات9والدينتىالتالبخي!ال!ضا!هذفيد"سه:التو"ةفيالي!وجم!ال!صدا

11،عربية"آفاقالعامةالثقافيةالشؤوندار،الأولىالطبعة،القديمالدينيالفكر:الدباغد.تقي-01

.2991بغداد،

الطبعة،سوداحعلىصالح.ترجمةالإسرإئيلي،لل!ثعبالقديمالتاريخ:طومسون.لتوماس-11

05991،لبنان،بيروت،والتوزيعللنشربيساندإر،الأولى

مكتبة،سليمإبراهيممحمدعليهوعلقحققه،الثعالبيمنصورلأبيالفصاحةروضة،الثعالبي--12

.r991،القاهرة،والتوزيعوالثرللطبعالقرآن

د.عبدمراجعة،إمامالفتاحعبدإمامد.ترجمة،الشعوبلدىالدينيةالمعتقدات:بارندرجفري-`1

399،1'1العدد،المعرفةعالمسلسلة،مكاويالغفار VTم.

،م0791،الأولىالطبعة،بيروت،اللبنافيالكتابدار،العربيةالفلسفةتاريخصليبا:د.جميل-41

.م7391،الثانيةالطبعة

،الأولالجزء،القديمبالعهدالمتعلقةالقديمالأدنىالشرقنصوصبريتشارد:جيمسا-5

زايد،الحميدد.عبد:وتعليقتعريب،المصريةالجنائزيةوالنصوصوالقصصالأساطير

.م8791،المصريةالاَثارهيئةمختار،الدينجمالد.محمدمراجعة

إبراهيم،د.نبيلةترجمة،الأولالجزء)التوراة(،القديمالعهدفيالفلكلورفريزر:جيمس-ا6

.امRAY،المعارفدار،الثانيةالطبعة

عبدد.عونيوتعليقمراجعةوحضارتها،تاريخهامصادر،الساميةالأممالفادر:عبدحامد-17

.م8191،القاهرة،الفجالةوالنشر،للطبعمصرنهضةدإر،الرؤوف

دمق،،القلمدإر،الثالثةالطبعة،ومذإهبهأطواره،اليهوديالدينيالفكرظاظا:د.حسن18

الأولى،الطبعة،والدينوالأسطورةوالسحرالطبفيدراسةالاَلهة،بخور:بملماجديخْزعل-91

.م8991،الهاشميةالأردنيةالمملكة،والتوزيعللنشرلأهليةا

،الأردنعان،،والتوزيعللنشرأزمنة،الأولىالطبعة،الكنعانيةالاَلهة؟2-"

.ام999

الحضارأتفىوبعدهالموتفبلالخلودأسطورةفىدرأسةالخلود،ميثولوجيا:-12

.م2002،لأولىاالطبعة،القديمة

الإنمانيةوالبحوثللدراساتعين،الأولىالطبعة،التاريخفلسفةفىالشيخةد.رأدت22-

.م6991،والاجتماعية
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اجودالىال!ح!ادلى

العامةالمصريةالهيئةصليجة،.أحمدترجمة،القديمةمصرفيوالأسطورةالرمز:كلاركرندل23-

م.?889،للكتاب

وتقديممراجعة،غلوبالوهابد.عبدترجمة،الساميينديانةفىمحاضرات:سميثروبرتسن4-2َ

.م0799،1للترجمةالقوميالمثروع،للثقالْةالأعلىالمجلمس،حسنخليفةد.محمد

حامد،أيمن.وتقديممراجعةزكريا،.عمروترجمة،التوراة.كتبمن،فريدمالىْإليوتريتثارد5-2

.م3552،والتوزيعللنشرالبياندار،لأولىاالطبعة

،أحمدترجمة،الحديثالعصرحتىالغصورأقدممن،القديمالعهدلْقدتاريخشازار:زالمان26-

.م02ة.،للثقافةالأعلىالمجلس،خليفة".محقدومراجعةتقديم،هويديمحمود

ألحامةالمصريةالهيئة،يعقوبد.السيدترجمة،-القديمةالساميةالحضارات:موسكاتيسبتينو27َ

.ام799،للكتاب

الأدبيالنادى،الأولىإلطبعة،إحصائيةأسلوبيةدراسةافيدبي،8النصفى:مصلوحد.سعد28-

.م1991،السعوديةالعربيةالمملكة،بجدةالثقافي

م-.0052،للثقافةالأعلىالمجلمش،الدياناتقصة:مظهرسليمان92-

م،n91ا،بيروتالتفائس،دار،الأولىالطبعةوالتوحيد،الوئنيةبينالتوراة:ديبسهيل03-

ام859

،،.القاهرةالأولىالطبعةفيه،البخثوطرقالتاريخكتابةفنا:الناصريعلأحمدد.سيد31-

ام829

،فخريد.أحمد.ومراجقةتقديمباقر،الأستادْ.طهترجمةسومر،ألولخمنكريمر:صمويل32-

مؤسسةمعبالا.ثمتراكالكتابهذابا-لقاهرة،.سثرالخانجيومؤسسةببغدادالمثنىمكتبة

-.م5691والنثر،للطباعةفرانكلين

-م3002المنوفيةْ،جامعةمطابع،3.القديمالعبري.ولدباللغة:جبةادلهعبدالخالقد.عبد33-

فيالتا.ريخ،.دراسةكتابةإعادةإلىبالحقالادعاءمنإسرإئيل،:34-

.م5002،المنيل،القاهرة،بلودان-لإعلانواؤابثوزيعالنشردار،الصراعتعميقاَليات

دار،.الإسرائيليالعرببللضراعالصهيونيةالأيدلوجيةمضام!ن:35-

..م5002،المنيل،القاهرة،-بلودان-والإعلانوالتوزيعالنر

.م9891،مدبولىمكتبة،الأولىالطبعةبمصر،القديماليهودتاريخ:ايخابالمحسند.عبد36-

rrrhttp://kotob.has.it



اللغوقيوالس!اتوالدينلتىايخيهالتاال!ضاطبنفياس!دا:التو"ةفياليصوكلاال!صدا

د.حسنبقلممقدمة،والتاريخيةالأسطوريةبينوفرعونموسى:ناصفحفنيالدينعصام37-

.م7591،القاهرةالجديد،العالمدار،الأولىالطبعةظاظا،

،القاهرةالجديد،العالمدأرالأولمما،الطبعةوالمَاريخ،العقيدةفىاليهودية:38

،عمان،والتوزيعللنشرأسامةدار،اليهودىالفكرفىعنصريةمعالم:عليالجليلعبدمعلي9.3-

02002،الأردن

شيخبكريالدكتورودراسةتحقيقالإعجاز،درايةفىالإيجازنهاية:الرإزيالدينفخرالإمام-04

.م8591،لبنان،بيروت،للملايينالغلمدار،الأولىالطبعة،أمين

دار،الثانيةالطجة،الدينيالدافعومثأ،الدينماهِةفيبحثالإنساندين:السواحفرإس-14

.م4991،دمشق،والترجمةوالتوزيعللنشرالدينعلاء.

ميزانفىالصليبيكمالنظرية،القديمالأدنىوالشرقالتوراتيالحدث:42-

.م0002،دمشق،الدينعلاءدأر،والاَثاريةالتاريخيةالحقائق

الطبعة،الرافدينوبلادسوريا،الأسطورةفىدراسة،الأولىالعقلمغامرة:43-

.م0552،دمشق،الدينعلاءدار،العجلونيمطابع،العاشرة

عين،الأولىالطبعة،التاريخيةالدراساتفىالبحثمنهجتطور:قاسمعبدهد.فاسم44-

.م002؟،والاجتماعيةالإنسانيةوالبحوثللدراسات

،الهنيديد.سحرترجمة،الفلسطينيالتاريخإسكات،القديمةإسرائيلاختلاق:وايتلامكيت-54

.م9991،المعرفةعالمزكريا،د.فؤادمراجعة

.م7791،القاهرة،رأفتسعيدمكتبة،اليهودية:المجيدعبدبحرد.محمد-64

تفسيرهومذاهبوكتابتهالتاريخماهيةفىدراسة،والتأريخالتأريخ:مهرانبيومىد.محمد47-

.م2991،الاسكندرية،الجامعيةالمعرفةدار،فيهالبحثومناهج

لى،الأوالطبعة،النحويالمعنىلدراسةمدخل،والدلالةالنحو:اللط!يفعبدحماسةد.محمد-48

.م0002القاهرة،الشروقدأر

اليهودي)النقدالقديمالعهدنقداتجاهات،هويديمحمودد.أحمدحسنخليفةد.محمد94-

.م1002،العربيةالثقافةدار،لأولىاالطبعة(،والغربيوالإسلاميوالمسيحي

.م5991،القاهرة،القديمالأدنىالثرقتاريخفيعربيةرؤية:حسنخليافةد.محمد-05

1o-:م6991،إليهوديةالديانةتاريخ.
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.م6991،القاهرة،القديمالعهدأسفارإلىنقديمدخل:-52

ملحمةفيدراسة،القديمالشرقيالتراثفيوالتاريخالأسطورة:53-

.م7991،القاهبرة،لاجتماعيةواالإنسانيةوالبحوثللدراساتعين،جلجامثز

القديمة،)ألامية(العربيةالشعوبعخدوالحضاريالتاريخيالتفكير:54-

.م0002،القاهرة

.م4991القاهرة،الأولىالطبعة،والأسلوبيةالبلاغة:المطلبعبدد.محمد-55

يهودا،سقوطحتىْأبرامظهوعرمن(1)،إسرائيلتحلهاوهلاليهوديةالمشكلة:نعاعةمحمود-56

.م7791،القاهرةالجديد،العالمدار،الأولىالطبعة

الدارللنشر،عيون،الأولىالطبعةوتطبيقَا،تنظيرَا،الأسلوبيةإلىمدخل:الجطلاويالهادى57-

.أم299البيضاء،

عبدد.سعيدمراجعة،برجالرحمنعبدد.محمدترجمة،التاريخيةائكتابةتأريخبارنز:إلمرهاري-58

.م8491،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،الأولالجزءعاشور،الفتاح

جبرا.ترجمة،الأولىالفكريةمغامرتهفيالإنسان،الفلسفةقبلما:واَخرونفرانكفورتهـ.-95

.م8291،بيروت،الثالثةالطبعةوالنثر،للدراساتالعربيةالمؤسسةجبرا،ابراهيم

.م9991،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،الأصة،.مكتبةالقديمالعالمتراث:بورجدي.و.ج-06

.م9891،حلب،ومعدلةمتقحةثانيةطبعة،آرامأساطير،السوريةالميثولوجيا:بشوروديع-16

،القاهرة،الأولالمجلد،الثانيالجزء،بدرانمحمد.ترجمة،الحضارةقصة:ديورانتول62-

.ام719

العربية:الدوريات()ب

وا.لتهفسيراللغويالمتحليلبينالقديمالعهدفيالأعلامأسماء:ربيعالرحمنعبدد.آمال-ا

.م0002يوليؤ2(،5)العدد،الثرقيةالدراساتمجلة،الأسطوري

الكويت،،الإعلاموزارةالفكر،عالم،لاجتماعياوالبناءوالأسطورةالرمز:زيدأبود.أحمد2-

IAAO.م

التورأةمصاْدرنظريةضوءفيدراسة،التوراةفيوالطوفانالخلقروايتا:3-

.م3991يوليو،(،11)العدد،الثرقيةالدراساتمجلة،الحالية

مجلة،التوراةمصادرنظريةضوءفىنقديةرؤية،وديانتهمالاَباءتاريخ:هويديمحمودأحمدد.-4

00002يناير،،القاهرة(،1)العدد6(،0)المجلد،الاَدابكلية
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4،36العدد،الهلالدار،شهربعةسلسلهَ،الهلالكتاب،وعمدةتاريخَا..اليهود.سعفاند.كامل-5

.م8191

،الآدابكليةبحوثمجلة،القدبعمالعراقفيوالحرببينْالدبنلأوتباطعا:ادلهسعدعليد.محمد-6

.م5991،الشانيالعدد،المنوفيةجامعة

ثحلة،واليهوددعالإسلاميالدبنيالبعراثفىوهابيلقابيلالسلامْعبدحسنأجمدد.محمود7-

.م3991(،1)5العدد،المنوفيةجامعة،الاَد-ابكليةبحوث

العربيةالموسوعاتسعبعوالمعا

دمثمق،،الفلسطينيةالموسوعةهيثة،لأولىاالطبعة،الرابعالمجلد،الفلسطينيةالموسوعة-ْا

.م8491

.م7991،القاهرة،-عربيعبريالنظرىاللغةعلممصطلحاتصعجم:النلامعبدد.سعيد-2

العبرلةوابعلمراالمصادر3

أ+)!6++ا+،6،+فىد61+فى+،!افى،++اراءيبء615++،+فىفى،اد+أ+،!!،*3،ر61++-

3002.،+6ا+ر+ءللأor+ا+د!ا+فى6*?أأفىء+6أ++ء،،1

0+6+،6*3للأ،ل!!ياللأ6،+أى++،11،8+++6+،ل!!61+ا+أ+*فى6:11؟،،فى8.*.*-أ

،++ألا!ل!+ك!دأ+،6؟ء1،ء)رفى،*دفىأد-؟فى6+ءلا++،للأ*6ء:+راللأ*-6

2891.،!ع)رعاللأا6،

3*اللأ11+ا،+ا+.:ا*+6،ةول!اءى6؟!لإفى-2 fl،6*يا،*ل!!.،للأ+أ،+ا+ا،6!ا+افى،ء

9.691،+،+*رعا+،611،فى116+*دعا+،11للأللأ-ا+.+.+:+رع،ل!6فى

أ9لملم.أللأ،،!،،6+ءأ+،لا،أ،ا6*ل!+،+ا6*،!اء+اء+ا*!ا،،1:أفىأرل!6*يا+را-و

،+،*فى+،-،116ا++،ا،،ل!ةاا،+اكاس،+ا6*7،،للأ،3arcد:+3ء،01ءر+!6،!*د4-

5--1،1 Aux11،6891+ثا+فى+6للأء،6،++،111ر++6-،فى!ا*+أ*أفىء+6د*:6؟.

+،؟ا!ا5،++11+،1311للأ!،،16ى،8+++116+اء+أ6*+اء؟116:11،،0،:6؟ول1،ولرأفى-6

لا!+د*أ+،11*أدفىر12-6+ء-TV+،للأ*6يم.+رأللأ*6+3،686كم6للأ،لا!؟للأ

24-رو.االلأ،أو28،اللأ!ا،!ا++،،6
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1f":6،رفىلا.ء:-لم r6*3،للأ،للأية!اللأ6،+ا++،"هاافى6،11،،!-للأفى16+فى16فى

،؟،دللأا6،،ا++لالةد+&*ا+،311*دأد6-فى6+ءلا+،+للأ6*ء:+أرل!6*8+66

59-201.ال!ا،أ829

.111+ياأفى+ا+راول*+،+أفى*+ياللأ+،+++!+136+11ة16+.يم:-6

،11*دادفى-6فى6+ءلا++،للأ*6ء:+راللأ6*+63،686*للأ،ل!د،للأ+)6اثا"،+6"+

أ4.2-1111الا،أ289،رةيا،للأا6،،+أفىلاةيلا+ك!دا+

6؟،كالا6*،،للألا!للأ!ا6،+اثا++،8اافى،*6011فى+ك!+ا+11:،1،،فى.للأ:-9

،أو28،يا،!للأا6،+،فىل!الاةي+*لا+ا،11*فى3افى6-فى6+ء6لا،+للأ6*ء:أر+للأ6*

أ.01-301األا

*فى،فى.+)رأللأ*(،ياد،لاثم+ا+6ا!ء+اء6*،)للأةي6افىيراراللأ*،!11:للأللأأ+51-16

لا*++ا6*،+ء+ا6+افىفى،+ار+،+ا+،(أللأ!)61،++ك!فىأء++،+ا6+6+ا-11

049.1،،فىثمفى+؟،ء8++1111

أ+ا+لار،!،ر16+*++16ا++للأ++،را!م++ا++للأ+اء،!،+أ+،++ا؟+أ+:16).+-21

-.11،5091+6،فىلا+811ا+فىفى،11للأ6*،+أ+،أفىياأ+اأ".ر،+،3للأ

أ889.،،فى*فى+3-،أ++ل!لةر+*لأا+،ال!6+ء1لا++6فى6:8،*،*.؟-أو

يا+ا+،ار،!6*للأي16+ا+ء+ا.أفىلايااء+أ+ا6*؟،،للأ+أيا+ا+6"فى:يا،للأفى؟*+-41

+،ا+لاء+،عل!،فى6+6ا++ء،،ا*للأnا،رءmintyلا++ا*فى6،ء،+،للأ*6ء،11للأ6*

أ2.29،*+،فى+،،611لافى،+ك!ا1+*لاأ+،+ا6++افى8أ+فى+ر+اأ+!مأ

+،+،ا+،+ايارا+اللأ!اءا*للأ+أد*6+،يافى66لا،6*+ء+ااا!اللأ6،++فى:6+،15+01-

،!يا،للأأ6،،+6،للأفى++!ا،56اد،فى+*ياللأ!،لا+راهه++++16ه+؟للأ+دك!أ++

+،فى،،فىفى*-،++ه،68فىر،ا*،زر6+اء++راءك!فى!،،6دء+*،د،:اءفىأ+6،*،-61

3.491،فى،+ك!-!ا+،6)فىر؟61!)،+للأا1ل!،+ا++،+،ل!+ءيا6فى8+

6+ء++ا6،+،الةا+،5فى،+)،ك!ا،66*،+ول+اافى++++ا6*،،للأ*16أر،:*+6،ا+را-ألم

91!.8،!يا،للأأ6،،،دفى-افى+ا+د،+،+*دا+،دلا!ا*63*للأ،+د،6للأفى+ر+اأ+ول

للأر،،فى،+لاكاال!++ا+!ء،ء،6*،،++،للأ+ك!ءار++أ،+ا*:ا!ما،فى+ا،+؟+ا*؟-هـأ

،3،6لاا،افى)*يا،+ا8+11ءا+ية*+ل!،+،2)للأ++فىكابم6،11*للأ6*فى6،11*للأ66فى

أ579.*فى،+،+؟فى،611،116

rrvhttp://kotob.has.it



اللغوي!والس!اتالديني!9التاايخي!ال!ضافيفيد"سضالتو"4:فيالي!وك!ال!صدا

6،+أ++،8!الا!ءفىلاللأ،!6،!لاللأ6*3،،للألا!3+أ؟+ا+ء+أ*ا+16:لا،للأ+افى-أو

أ289.*ا+6،+ول++ا،+ا،+اد*+16+،+،،+ا+،++،+

أ+،ل!ياد*،1ء+أ+ار+،للأيا،للأ،+6+ء++أ+ل!+6،+،أ+،للأأ++فى،6يلا.6فى،&++ا02-

5.للأاللأا+رايالارا16+!اءاV7"0+ء،+فى .Nلا*+++أ،+،++،-*فى،8+اأ،ر!ا

469.1+،-*+،كا،اء"++ا11

لا،أفى+5افى+،+261؟*+61++ء+*دأ+،*6+اء+أء!،ل!،*:ا+د،*6للأ،-2أ

أ4.69،+،+*!ا+،6،للأد+

،أ+،+اءا+ر+اأ+ء+،للاللأ6+++أء،األلأ6*6فى5،*6+اء+*أءفى.3)8.لا.ء22-

أ4.69،،،!للأأ6،،116-!فى6،++ا11++أد*

د*++ا،6*+ا+ء6+ا+فى!6،ءء*+فى*"ا،61+أ+،+اء618+:031+لالا+للأ!م-32

أ.059،!3،للأا6،،116فى68،++ا11

+6للأء،+++16ولا+ر+اأ+ء+،،رللأ+6أء6+،6*+ايايميايا،د*اء+،،لأللأ+ا++للأفىء92-

11،77.91+،+ر11!6،كالىrosi+،+أفى6++أأرأ،++

،+ا،،،*فىكالاءأ،+أءل!أءللأا1،لا!كا+،1ايا+ا+،6،+للأفى+للأ!6افىكالأ:لا،،5لإ!ا،-25

أ499.،لافىر+16،11)-أ++!ا،86فى،را*،ل!!،6فىه++*دأ+،!،،ل!أ6،

7Y-للأ،ءأللأ21:ء!اء+.د.لا،flub11فى+116،!اأ3،+ا،11يا++ء،1++،!6*+ء+ا،،،

6،ة"فىأد*++،6+،1+ا*+،:ء+ا*،6ا+رىى3+ا،6*+ء+ا))65w+ا++6*+ء+ا

أ.389،!3،للأأ6،،+6،لافى+يبى،"6+ر،ا*+،ر*لا*ء!ا11،للأاال!

&،*،!أيمأ+6+الا6&36.،++اأ!مء+للأ6،فى8ء*ألا،6ارا+++*،1+،!.*+6د+،-;2

.36*أ

لا*+أ+،+ا+!،ء،،!ا6*،للأللأ!للأياأ++،++،+++616،+ا+،5!ا:116+*!للأ،2-1)

0.691،ء*1166

،3كم6للأ،،لا!!،ء،+،6++.أأللأ*166فى،،!ألال!!،!م،،6+فى:فىأرفىأ17أللأءللأ92-

أ.419،+؟-*+،فى،++،11116لا*++أ،ر،،+للأ+616+ول
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6،ء++ا:mء،،*+أ+11،++فىى+أ+،*أء،+11+أ+لأ+أ،"ء1،؟*فى-أ

*لا،ر)6للأءا*يا)*(،ا++6+ا+ا،65*،للأ++ا؟+ا++د+ا+++*أر،+6!،ى+

.3891،،فى*فىSri+فى+أ++،6*،ى++*أر،فىأ*+6،!،
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فى؟ء6ول*ء6،د،،+اى6*،+ء+ا51فى)j1فى'W*'6++أ!ا+ا+6،!ء++ادالاا:ء6+د،-2

أ.99لمأللأ!ا،!،،66*!ا،+،+،للأ6،+ا++،8!ا6+++فى6*3،،للأ!ا+ايا+ا+للأ؟6؟ياءا

+أ+!+،ء،6*،،للألا!فى+أيا+ا+ء*ءarc!،6+يا+ا6،!،ء++ا:ا+ىللألا؟6،*،3-

+،فى+،كا!!ا+*أر)+6للأ،ءأللأ،،ء+ل!ا36ء++ا6+++فى،+فى،ر،،!،ء،1616+أفى

ةدلعبرالمعاالموسوعاترعةوا

1-+?'p5??r nc<-++'لا،+،للأ66بر،6،+فى،nrt?? + 5 nizn*ا&ر+،،r-)1n+ء11لا،

أ869.،!،،للأأ6،،!ا،+ا*،فىكالاأء+*+اد

+1،+فىا!ا+ا،&ر*+د*أ!ا++6+فى،6للأللأللأ+فىللأ66بر،+6،للأفى++،+فىايا+ا،در*+-2

وأ.96،!يا،للأا6،،3،+ا+،*أ"+ء+د*ا+،ءاالا+

+1،+فى،ا+األار*+*لأأيا++6+فى،+ل!ا3نلأأ!6،لاللأ66د،+6،لافى+++،فىأ!ا+ا،رد+*-ر

أ379.،!،،للأا6،،!ا،+ا+،*ء81++&*ا+،ء11لافى

+اافى+،3+اذد،**+لأ،+ا6++فى،ا+ءر7+6،!ل!للأ66د،6،++ل!فى6،افى+،،+ادر+*-4

أ.749،!يا،للأأ،6،+ايا،+،*8+ءا+أد*+،ءا+ل!ا

ءل!أ.+دد+،ا+6+فىءا6+++أ!مX(11+!م6،+لافى،11ول+:اللأاللأأفى*6+!*فى-5

أ.89لم،!،،ل!ا6،،ءاالافى،6كالى-+،6+ا+*دأ+

611،569.7،+فى11+*لاا+،،6*+اء11+اكالأ!اد:31د6++للأول1،،*،يا81!ر+يم-6
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